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Inledning

Introduction

Ny i Stockholm vänder sig till dig som nyligen har fått uppehållstillstånd och vill veta mer om hur det svenska samhället
fungerar. Boken ska fungera som en kort introduktion till
olika centrala ämnesområden i samhället, med fokus på hur
du gör och vart du kan vända dig med olika frågor. Här kan
du till exempel få reda på hur du kan få dina utländska betyg
bedömda, hur du söker bostad och arbete eller hur du hittar
i hälso- och sjukvården.

If you recently received a residence permit and want to
know more about how Swedish society works, Newcomers
to Stockholm is a good place to start. As a brief presentation
of many important subjects, the book focuses on what to
do and whom to contact when you have a question.
For instance, you will learn how to seek medical care,
find a place to live and obtain credit for your grades from
another country.

Det finns såklart mycket mer information än det vi har
kunnat samla här och i texterna finns därför många hänvisningar till var du kan hitta mer information. Innehållet kan
förändras när det kommer nya lagar och regler. Uppdaterade
texter finns att ladda ner på webbplatsen
www.nyistockholm.se. Där finns även länkar till andra webbplatser och annat material på olika språk.

The contents of the book, which includes many references
to sources of additional information, will change as new
laws, rules and regulations appear. At www.nyistockholm.se,
you can download updated material, find links to other websites and obtain information in several different languages.

Boken kan användas för självstudier och i kurser om samhällsorientering eller svenska för invandrare.

The book is suitable for self-study, as well as for use in
introductory civics courses and Swedish for Immigrants
programmes.
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Boende

Housing

Det här avsnittet handlar om vilka olika
boendeformer som finns, om hur man söker
bostad, och vad som är viktigt att tänka på
när man söker eller flyttar till en ny bostad.

This chapter is about different kinds of housing, how to find a place to live, and important
things to think about when you are looking
for or moving to a new home.

olika typer av boenden

different types of housing

Sverige är ett avlångt land med många större och mindre
städer och byar. I Stockholm och andra storstäder är det ont
om bostäder, medan det finns kommuner i andra delar av
landet där bostäder står tomma. Lägenheter, villor, radhus
och kedjehus finns både i städer och på landsbygden och
man kan antingen hyra eller köpa sin bostad.

Sweden is a long, narrow country with many big and small
cities and towns. Stockholm and other metropolitan areas
don't have enough places to live, while municipalities in
other parts of the country have empty flats. Flats, houses,
row houses and link houses are available in both the cities
and sparsely populated areas, and you can either buy or
rent.

Bostadsbristen i storstäderna gör att många hyr sin bostad
i andra hand eller bor inneboende, i väntan på eget boende.
Andra väljer att flytta utanför staden, där det är lättare att få
egen bostad.
Läs mer om olika typer av boenden på webbplatsen:
www.omboende.se

Because of the housing shortage in big cities, many people
sublease a flat or rent a room while they are waiting to find a
place of their own. Others choose to move to smaller cities
where it is easier to find your own home.
Find out more about various types of housing at:
www.omboende.se
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Vad är en hyresrätt?
En hyresrätt är en bostad som man hyr, av antingen ett kommunalt bostadsbolag eller en privat hyresvärd. Hyresgästen
är den person som hyr bostaden. Hyresgästen och hyresvärden ska skriva ett hyreskontrakt. Både hyresvärden och
hyresgästen ska följa det som står i hyreskontraktet.
I en hyresrätt är det vanligt att hyresvärden tar hand om det
löpande underhållet av bostaden som till exempel målning
och tapetsering. Som hyresgäst ska man vårda bostaden
och betala för eventuella skador som man själv orsakat. Om
en skada uppstår, till exempel en vattenläcka, måste man
informera hyresvärden på en gång.
Hyresgästföreningen är en organisation som ger stöd till
hyresgäster som är medlemmar i föreningen. Det är frivilligt
att gå med i föreningen, och för att bli medlem betalar man
en avgift.

What is a tenants' association?
You can lease a flat from a municipal housing company or a
private landlord. You and the landlord or housing company
both sign a lease and must both follow the terms of the
lease.
The landlord or housing company usually takes care of
ongoing maintenance, such as painting and wallpapering.
You need to care for the flat and pay for any damage that
you cause. You need to report any damage, such as a water
leak, to the landlord or housing company immediately.
A tenants' association supports its members in various
ways. Membership is voluntary and requires you to pay a
fee.
You can read more about them on their website:
www.hyresgastforeningen.se

Läs mer på webbplatsen: www.hyresgastforeningen.se

Vad är en bostadsrätt?
En bostadsrätt kan vara en lägenhet, en villa, ett radhus eller
ett kedjehus. Den som köper en bostadsrätt köper rätten att
använda en bostad, och köper en andel i en bostadsrättsförening. De boende äger huset tillsammans. Man betalar
en avgift till föreningen varje månad, som går till drift och
underhåll av bostäderna och gemensamma utrymmen.

What is an owner-occupied flat (bostadsrätt)?
An owner-occupied flat (bostadsrätt) can be a flat, a singlefamily house, a terraced house or a link house. Owning a
bostadsrätt means owning the right to live in the flat or
house, and owning a share of the society that owns the
building. The members of the society own the building or
houses together. All members pay a fee to the society every
month. The fee is used to pay for maintenance of the building and shared areas.

Vad är en bostad med äganderätt?
De flesta villor och många radhus och kedjehus ägs med
äganderätt. Den som köper ett hus med äganderätt blir
ensam ägare till sin bostad.

What is a residence with ownership rights?
Most single-family houses and many terraced houses and
link houses are owned outright. The person who buys the
house becomes the sole owner of that house.

Gemensamma utrymmen
I många bostadsområden har de boende ett gemensamt
ansvar för att sköta om gemensamma utrymmen. Till exempel behöver alla städa efter sig själva i tvättstugan och andra
gemensamma lokaler.

Common areas
People in many residential areas share the responsibility of
maintaining common areas. For instance, they need to clean
up after themselves in the laundry room.

I bostadsområdena finns soprum eller sopstationer där de
boende ska sortera sina sopor. Soporna görs om till nya
saker och till energi. På så sätt kan samhället spara på naturens resurser.
Det finns också avfallsstationer för större sopor, som till
exempel gamla möbler och tv-apparater. Kommunerna sköter avfallsstationerna.

Residential areas have refuse or waste separation areas.
Refuse is recycled to energy and new products. That way the
community can conserve natural resources.
There are also areas for larger refuse, such as old furniture
and TV sets. The municipalities are in charge of these areas.
Learn more about waste separation at:
www.sopor.nu

Läs mer om sopsortering på webbplatsen:
www.sopor.nu
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Hyra bostad i andra hand
Om man hyr en bostad av en person som redan har ett
hyreskontrakt med en hyresvärd, kallas det för att hyra i
andra hand.
Vid en andrahandsuthyrning ska den som hyr ut sin lägenhet
skriva ett andrahandskontrakt med den som hyr. I kontraktet
bör det stå vilken hyra som bestämts, hur länge kontraktet gäller och hur lång uppsägningstiden är. Både den som hyr ut och
den som hyr ska spara ett exemplar av andrahandskontraktet.
Andrahandskontrakt finns att köpa i till exempel bokhandlar,
eller att hämta från Internet.
Den som hyr ut lägenheten måste ha tillstånd från hyresvärden att hyra ut i andra hand. Om man hyr en lägenhet i
andra hand med hyresvärdens tillåtelse längre tid än två år,
kan man få besittningsrätt på lägenheten, om man inte har
kommit överens om något annat. Det betyder att den som
hyr i andra hand kan få ta över förstahandskontraktet efter
två år.
Om hyresgästen tycker att hon eller han har rätt till besittningsrätt, men inte kan komma överens med hyresvärden,
så kan hyresgästen vända sig till Hyresnämnden som medlar
i tvister som rör bostäder.

Subleasing
Renting a place from someone who already has a lease is
referred to as subleasing.
You and the person you are subleasing from must both sign
a sublease. The sublease should state the rent, for how long
you sublease the flat, and how far in advance you must give
notice to end the sublease. You should both save a copy of
the sublease.
Book shops have subleases you can buy and fill in, or you
can download one from the internet and print it out.
The person who has the lease on the flat must have permission from the landlord or housing company to sublet the
flat. If you sublease a flat with the landlord's permission for
more than two years, you can obtain right of occupation
unless you had previously agreed to something else. In other
words, you can take over the lease after two years.
If you think you should be able to take over the lease, and
the housing company says no, you can talk to the regional
rent tribunal, Hyresnämnden.
You can read more on their website:
www.hyresnamnden.se

Läs mer om besittningsrätt på webbplatsen:
www.hyresnamnden.se

Bo inneboende
Att hyra ett rum eller en del av en lägenhet kallas att bo
inneboende.

Renting a room
You can rent a room or rooms in a flat or a single-family house.

Den som hyr ut ett rum eller en del av en lägenhet ska skriva ett
inneboendekontrakt med den som hyr. Inneboendekontrakt
kan också heta kontrakt för möblerat rum.

You sign a contract with the person you rent the room or
rooms from. The contract is called inneboendekontrakt,
lodger’s contract, or kontrakt för möblerat rum, a contract
for a furnished room.

Kontraktet ger trygghet både för den som hyr och för den
som hyr ut.

The contract gives security both to you and the person you
rent from.

I kontraktet bör det stå vilken hyra som bestämts, hur länge
kontraktet gäller och hur lång uppsägningstiden är. Både den
som hyr ut och den som hyr ska spara ett exemplar av inneboendekontraktet.

The contract should state the rent, for how long a time you
rent the room, and how far in advance you must give notice
when you want to move. You and the person subletting the
room should both save a copy of the contract.

Inneboendekontrakt finns att köpa i till exempel bokhandlar,
eller att hämta från Internet.

Book shops have contracts you can buy and fill in, or you can
download one from the internet and print it out.

Skälig hyra
Den som hyr ut en bostad i andra hand, eller ett rum till en
inneboende, får inte begära för hög hyra. Hyran ska med
andra ord vara skälig, med tanke på bostadens läge, storlek,
skick och möblering.

Reasonable rent
A person who sublets a flat or rents a room to someone
cannot demand a rent that is too high. The rent should be
reasonable, considering where the house or flat is, how big it
is, if it is well cared for and if it is furnished.
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Om en hyresgäst har betalat för mycket i hyra, kan hyresgästen klaga hos Hyresnämnden. Hyresnämnden bedömer
om hyran är skälig eller inte, och kan bestämma att hyresgästen ska få tillbaka en del av hyran.
Läs mer om skälig hyra på webbplatsen:
www.hyresnamnden.se

Studentbostäder
Studentbostäder finns i de flesta städer som har en högskola eller ett universitet. Ett krav för att få bo i studentbostad är att man ska vara antagen till, eller redan ha börjat
studera på högskola eller universitet. Man ska också klara
av ett visst antal högskolepoäng per termin. Svenska
Studentbostadsföreningen har information om var studentbostäder finns, och kontaktuppgifter till bostadsföretagen.
Läs mer på webbplatsen:
www.sokstudentbostad.se

If you have paid too much money in rent, you can complain
to the regional rent tribunal, Hyresnämnden. They decide if
the rent is reasonable or not, and if you should get part of
your money back.
You can read more on their website:
www.hyresnämnden.se

Student housing
Most cities with a university or university college offer student
housing. To live in student housing, you must be accepted to or
already taking part in some form of higher education. You must
also pass a certain number of your classes each term. The society Svenska Studentbostadsföreningen has information about
where and how to find student housing.
You can read more on their website:
www.sokstudentbostad.se

Ungdomsbostäder
I en del kommuner finns så kallade ungdomsbostäder, som
oftast riktar sig till unga under 25 eller 30 år. Om man bor i en
ungdomsbostad måste man flytta ut när man fyllt 25 eller 30 år.

Housing for young people
Some municipalities have special housing for people who
are under 25 or 30 years old. You have to move out when
you turn 25 or 30.

Seniorboende
I en del kommuner finns så kallade seniorlägenheter, som
oftast riktar sig till personer som är äldre än 65 år. Ibland
kan åldersgränsen för ett seniorboende vara lägre.

Housing for older people
Some municipalities have senior housing, which is usually
for people who are 65 years and older. Sometimes the age
limit can be lower than 65.

Seniorlägenheter finns som bostadsrätt och som hyresrätt.
För att få en seniorlägenhet måste man uppfylla ålderskravet, men man kan ställa sig i kö för boendet redan när man
är yngre. För att ställa sig i kö kontaktar man en bostadsförmedling.

Senior housing is available for both purchase and rental. You
must meet the age qualifications to obtain senior housing,
but you can get in the housing queue even when you are
younger. To put yourself in the queue, contact a housing
agency.

Hemtjänst och särskilda bostäder för äldre
Äldre personer som har svårt att klara av vardagen själva,
kan få hjälp med hemtjänst av kommunen. Hemtjänst är när
personal från kommunen hjälper till med bland annat städning, hygien och mat i hemmet.

Home services and special housing for the elderly
Elderly people who need assistance in their daily life can get
home services from their municipality. That means municipal staff come and help with cleaning, hygiene and food in
the home.

Har man ett större behov av vård och omsorg kan man få bo
i ett särskild boende för äldre, till exempel servicehus, ålderdomshem, gruppboende eller sjukhem.

If you need more help and care, you can live in special housing for the elderly. There are several different kinds.

För att ansöka om hemtjänst och särskilda boenden för
äldre, kontaktar man en biståndshandläggare i sin kommun.

To apply for home services and special housing for the elderly, contact a social worker (biståndshandläggare) in your
municipality.
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Boende för barn och
ungdomar med funktionsnedsättning
Familjer som har ett barn eller en ungdom med särskilt
behov av stöd och omvårdnad på grund av funktionsnedsättning, kan få stöd från kommunen.
Det kan handla om stöd eller praktisk hjälp i hemmet, att
bygga om för att anpassa den egna bostaden eller att erbjuda tekniska hjälpmedel. Det kan också handla om ett annat
boende där det finns personal.
Ansökan om avlastning eller särskilda boenden sker via
kommunen.
Boende för vuxna med funktionsnedsättning
Vuxna personer som har en funktionsnedsättning och som
inte klarar eget boende, kan få olika stödinsatser från sin
kommun.
Det kan till exempel handla om att anpassa den egna bostaden genom att bygga om, eller att få en kontaktperson eller
ett boendestöd som stöttar i vardagen.
Det kan också vara hemtjänst, vilket betyder att en person från
kommunen hjälper till med enklare hushållssysslor i hemmet.
Det finns också särskilda boenden för vuxna med funktionshinder, till exempel gruppbostad, servicebostad eller stödboende.
Ansökan om avlastning eller särskilda boenden sker via
kommunen.

Housing for children and young
people with disabilities
A family with a child or young person with special needs
due to a disability can obtain support from the municipality
The help can be support and practical help in the home,
rebuilding parts of the home to adjust to the child’s needs,
or technical aids. The help can also be different housing with
trained staff.
You apply for help or this special housing through your
municipality.

Housing for adults with disabilities
Adults with disabilities who cannot manage to live on their
own can get help and support from their municipality.
The help can be rebuilding parts of the home to adjust to the
person’s needs, or contact with someone who will support
the person in daily life.
The help can also be home services, when municipal staff
help with simple household work.
There is also special housing for adults with disabilties.
There are several different kinds.
You apply for help or this special housing through your
municipality.

att hitta en bostad

finding a place to live

Det finns olika sätt att gå tillväga för att hitta en bostad.
Om man vill hyra en bostad behöver man till exempel ta
reda på vem som är hyresvärd där man vill bo och ställa sig
i bostadskö. Man kan stå i bostadskö som ensamstående
eller som par.

There are different ways of looking for a place to live. If you
want to rent a place, find out who the landlord is and get in
the housing queue. You can be in the queue either alone or
with your partner.

Läs mer om hur man kan leta bostad på webbplatsen:
www.jagvillhabostad.nu

Bostadsförmedlingar
En del kommuner har en egen bostadsförmedling som man
kan anmäla sig till, för att ansöka om ett förstahandskontrakt till en hyresrätt.
Det finns också privata bostadsföretag som förmedlar
hyresrätter. Ofta tar bostadsförmedlingarna en köavgift.
Kötiden till ett förstahandskontrakt genom bostadsförmedlingen i Stockholm och andra storstäder är ofta
många år.

You can read more about finding a place to live
on this website: www.jagvillhabostad.nu

Housing agencies
Some municipalities have their own local housing authority
where you can apply to be on the waiting list for a flat lease.
There are also accommodation agencies that have waiting
lists for flat leases. You usually have to pay a fee to be on the
waiting list at a housing agency.
You may have to be on the waiting list for several years to
get a lease for a flat in Stockholm and other large cities.
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För att få en bostad i förstahand krävs ofta att man har en
viss årsinkomst.

To get a lease of your own, you must often have a certain
yearly income.

Olika bostadsföretag har olika krav på hur hög årsinkomsten
ska vara. Om man söker bostad tillsammans som ett par,
räknas bådas inkomst.

Different housing companies have different requirements for
how much your yearly income must be. If a couple apply
for a lease together, they can add their yearly incomes
together.

På kommunernas webbplatser kan man hitta länkar till de
kommunala bostadsförmedlingarna och ibland även till privata hyresvärdar. Annonser för lediga rum eller lägenheter
finns även i dagstidningar, på Internet och ibland uppsatta
på anslagstavlor i till exempel matbutiker.

You can find links to local housing authorities on your
municipality’s web site, and sometimes you can also find links
to accommodation agencies. You can find ads for rooms or
flats to sublet in the daily papers, on the internet and sometimes on noticeboards, such as in your local grocery store.

Stå i kö hos annan kommun
Hos många bostadsförmedlingar går det bra att stå i kö även
om man bor i en annan kommun. Till exempel kan någon
som bor i Upplands Väsby eller Valdemarsvik stå i bostadskö i Stockholms stad eller Umeå. Men vissa bostadsförmedlingar tillåter inte det.

Waiting lists in other municipalities
Most housing agencies will let you be on the waiting list
even if you live in a different municipality. You can be on
the waiting list in Stockholm or Umeå even if you live in
Upplands Väsby or Valdemarsvik. But some housing agencies do not allow this.

Stockholms stads bostadsförmedling
Stockholms stads bostadsförmedling förmedlar hyresrätter i
Stockholms stad och i många av kommunerna i Stockholms
län. De har information på sin webbplats, om hur man ställer sig i kö till en bostad, vad det kostar, och hur länge man
behöver vänta på en bostad.

Stockholm’s Housing Service
The Housing Service in Stockholm offers leases in the
municipality of Stockholm and in many of the municipalities
in the county of Stockholm. Their website has information
about how to get on the waiting list for a lease, how much it
costs, and how long you have to wait.

Läs mer på webbplatsen: www.bostad.stockholm.se
Information finns på olika språk.

You can read more on the website: www.bostad.stockholm.se.
There is information in several languages.

Fastighetssmäklare
Bostadsrätter och äganderätter säljs ofta via en fastighetsmäklare. Mäklaren tar en avgift av den som säljer bostaden,
och ska se till att köpet går rätt till. Mäklaren ska kunna
svara på frågor om bostadens skick och frågor om juridik
och ekonomi.

Estate agents
Flats and houses are often sold through an estate agent. The
agent takes a fee from the seller and makes sure everything
about the sale is correct. The agent can answer questions
about the state of the flat or house as well as legal and
financial questions.

att tänka på vid flytt

remember this when you move

Folkbokföring hos Skatteverket
Alla personer som är bosatta i Sverige, ska vara folkbokförda hos myndigheten Skatteverket. Folkbokföringen är ett
befolkningsregister. Uppgifter om namn, identitet och familjeförhållanden registreras i folkbokföringen.

National registration with
the Swedish Tax Agency
Everyone who lives in Sweden must be registered with the
national tax agency. They register your name, your identity
and your living circumstances.

Vid flytt till en ny bostad behöver man folkbokföra sig på
sin nya adress hos Skatteverket. Då får man sin post till rätt

When you move to a new home, you need to register your
new address with the tax agency. Then you get your letters
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adress, och man betalar rätt skatt.

to the correct address and you pay the correct tax.

Blankett för flyttanmälan finns på Skatteverkets hemsida.
Att göra flyttanmälan kostar ingenting.

A form for notification that you are moving is available at the
Tax Agency website. Notification is free of charge.

Hämta blankett för flyttanmälan på webbplatsen:
www.skatteverket.se
Information finns på olika språk.

You can find the form on this website:
www.skatteverket.se
The website has information in several languages.

Meddela ny adress
När man har gjort en flyttanmälan meddelar Skatteverket
många andra statliga myndigheter att adressen har ändrats. Men man behöver själv kontakta alla andra som ska få
veta den nya adressen, till exempel skolan och de företag
där man är kund. I annat fall kan viktig post och räkningar
skickas till fel adress.

Telling others about a new address
When you have registered your new address with the tax
agency, the tax agency shares that information with many
other government agencies. But you must contact everyone
else who needs to know your new address, such as your
school and companies where you are a customer. Otherwise
important letters and bills can be sent to the wrong address.

Obetalda räkningar kan leda till dyra påminnelseavgifter,
och i värsta fall ett ärende hos myndigheten Kronofogden.
Se mer under avsnittet om Konsumenters rättigheter och
hushållsekonomi.

Unpaid bills can lead to expensive reminder fees and at
worst, your unpaid bill may become a case for the Swedish
Enforcement Agency. You can read more in the chapter
about consumers’ rights and home economy.

Eftersända post
Det går att beställa eftersändning av post från den gamla
adressen till den nya, till en avgift, så att all post kommer till
den nya adressen.

Forwarding mail
You can pay a fee to have all your post forwarded from your
old address to your new address.

Läs mer om eftersändning av post på webbplatsen:
www.adressandring.se
Information finns på engelska.

You can read more on this website:
www.adressandring.se
The information is available in English.

lån, försäkring och bidrag

loans, insurance and subsidies

Låna hos bank
Den som ska köpa en bostad kan ansöka om lån från en
bank. För att få ett bostadslån från en bank krävs det att
man har en arbetsinkomst, och att man har råd att betala en
viss del av bostaden själv.

Bank loans
A home buyer can apply for a bank loan. You must have an
income from a steady job and be able to pay a part of the
price of your new home directly.

Hemförsäkring
En hemförsäkring består av olika försäkringar. Hemförsäkringen
kan ersätta skador på bostaden eller saker som finns i
bostaden, vid till exempel inbrott, brand eller vattenskador.
Den kan också ge ersättning till personer som skadats eller
blir dömda att betala skadestånd.

Home insurance
Home insurance is made up of several different insurance
policies. Home insurance can pay for damage to your home
or to things in your home, for instance if you have a burglary,
a fire or water damage. Home insurance can also cover personal injuries and the cost of having to pay damages.

I många hemförsäkringar ingår en reseförsäkring. Den kan
ge ersättning om något händer när man är utomlands.

Home insurance can also include travel insurance. Travel
insurance can pay for accidents that happen when you
travel to other countries.
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I många hemförsäkringar ingår rättsskydd. Det betyder att
försäkringen kan ersätta kostnader för advokat och andra kostnader vid en tvist i domstol. Med tvist menas att två parter är
oeniga, till exempel vid en skilsmässa. Tvist är inte ett brottmål.

Home insurance can include legal protection. The insurance
can cover the cost of an attorney and other costs connected
with a civil case, such as a divorce. A civil case is not a
criminal case.

En hemförsäkring är viktig att skaffa oavsett om man bor i
en bostad i förstahand, andrahand eller inneboende, eller
om man äger sin bostad. De flesta försäkringsbolag säljer
hemförsäkringar.

Home insurance is important, whether you lease, sublet,
or own your home. Most insurance companies sell home
insurance.

Bostadsbidrag
Barnfamiljer och unga människor som har fyllt 18 men inte
29 år och som är folkbokförda i Sverige, kan söka bostadsbidrag hos myndigheten Försäkringskassan.

Housing benefits
Young people between the age of 18 and 29, and families with children, who are registered with the national tax agency can apply for housing benefits from
Försäkringskassan, Sweden’s social insurance authority.

Hur mycket pengar bostadsbidraget blir beror på inkomst,
hur hög hyran är, hur stor bostaden är och hur många personer som bor i bostaden.
Försäkringskassan beslutar vem som får bidraget och hur
mycket pengar man ska få. Försäkringskassan betalar också
ut pengarna.
Läs mer på webbplatsen: www.forsakringskassan.se
Information finns på lättläst svenska och på andra språk.

The amount of housing benefits depends on income, rent,
how big the flat or house is and how many people live there.
Försäkringskassan decides who gets the benefits and how much
money they get. Försäkringskassan also pays out the money.
You can read more on the website: www.forsakringskassan.se
The information is available in easy to read Swedish and in
other languages.

Hemutrustningslån
Hemutrustningslån är pengar man kan låna för att köpa
möbler, porslin och andra saker till hemmet.

Home equipment loan
You can take out a home equipment loan to buy furniture,
chinaware and other household items.

Personer som omfattas av lagen om etableringsinsatser för
vissa nyanlända invandrare eller det kommunala flyktingmottagandet kan ansöka om att låna pengar av myndigheten Centrala studiestödsnämnden, CSN, för att köpa saker
till sitt hem.

If you are covered by the Act on Introductory Programmes
for Certain Newly Arrived Immigrants or the municipal
refugee reception programme, you can apply for a loan from
CSN to buy household items.

Det går att få lån om man flyttar till en möblerad eller omöblerad bostad, eller om man bor inneboende. Man måste
söka lånet senast två år från första gången man blev folkbokförd i en kommun.
Efter två år ska man börja betala tillbaka lånet, med ränta.
Ränta är en kostnad som man betalar för lånet. Makar eller
sambor får ett gemensamt lån. Då har båda ansvar att betala för räntan och för att betala tillbaka lånet.
Läs mer på webbplatsen: www.csn.se
Information finns på lättläst svenska och på andra språk.

You can obtain a loan if you move to furnished or unfurnished housing, of if you are a lodger. You must apply for the
loan within two years of the first time you were registered in
the municipality.
After two years, you must start paying back the principal
and interest. If you have a spouse or partner, you will obtain
a joint loan. Both of you will be responsible for repaying the
principal and interest.
Find out more at www.csn.se
Information is available in easy-to-read Swedish and various
other languages.
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Det här är det viktigaste
i texten:

The most important
information:

• Hyresgästföreningen ger stöd till hyresgäster som är medlemmar i föreningen.

• Hyresgästföreningen is a country-wide tenants’ association
that gives support and advice to paying members.

• När man flyttar till en ny bostad är det viktigt att skriva
bostadskontrakt.

• When you move to a new home it is important to sign a
lease or contract.

• Den som hyr ut en bostad i andra hand eller ett rum till
inneboende, får inte begära för hög hyra.

• A person who sublets a flat or rents a room to someone
cannot demand a rent that is too high.

• Det finns särskilda boenden för äldre personer.

• There is special housing for the elderly.

• Det finns särskilda boenden för barn, ungdomar och vuxna
med funktionsnedsättning.

• There is special housing for children, young people and
adults with disabilities.

• Genom en bostadsförmedling kan man få ett förstahandskontrakt.

• You can get your own lease through a housing agency.

• Vid flytt till ny bostad ska man göra flyttanmälan hos
Skatteverket. Det är viktigt att meddela sin nya adress till
företag där man är kund, för att brev och räkningar ska
komma till rätt adress.

• When you move to a new home, you need to register your
new address with the tax agency. You must contact companies where you are a customer and tell them your new
address, so important letters and bills can be sent to the
right address.

• Hemförsäkring kan ge ekonomisk ersättning vid skada
eller inbrott i bostaden.

• Home insurance can pay for damages to your home and
things taken at a burglary.

• Barnfamiljer eller unga som har svårt att betala sin hyra
kan söka bostadsbidrag hos Försäkringskassan.

• Families with small children and young people who have
trouble paying the rent can apply for housing benefits at
Försäkringskassan.

• Centrala studiestödsnämnden kan låna ut pengar till
sådant som man behöver köpa för att skapa ett hem.

• You can get a home equipment loan from Centrala studiestödsnämnden, CSN.

Senast uppdaterad: oktober 2010
Källor: omBoende.se, Hyresgästföreningen, Hyresnämnden,
Jagvillhabostad.nu, Sökstudentbostad.nu, Vårdguiden, Skatteverket,
Försäkringskassan, CSN
Översättning: Centrum för Lättläst, Semantix
Ansvarig utgivare: Per Andersson, Botkyrka kommun
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Arbete

Employment

Det här avsnittet handlar om arbetsmarknaden och hur den styrs med hjälp av lagar
och avtal. Det handlar om hur man kan söka
arbete och vad som gäller vid arbetslöshet,
sjukdom, vård av sjukt barn och pension.

This section is about the labour market, as
well as the laws and agreements that govern
it. Here is where you can find out about how
to look for a job and what to do when you are
unemployed, sick, at home with a sick child
or planning for retirement.

arbetsmarknaden

the labour market

Ungefär hälften av befolkningen i Sverige har någon form av
arbete. Arbetslösheten i hela landet är ungefär 9 procent (år
2010).

Approximately half of all Swedes have some kind of job. The
unemployment rate was around 9 per cent in 2010.

Arbetsmarknaden är uppdelad i privat och offentlig sektor.
Privat sektor är företag med privata ägare som är vinstdrivande. Det kan till exempel vara butiker eller industrier.
Offentlig sektor är verksamhet som drivs för invånarna av
stat, kommun eller landsting. Det är till exempel sjukvård,
utbildning och polis. Ungefär en tredjedel av alla anställda
arbetar inom offentlig sektor.

The labour market is broken down into the private and
public sectors. The private sector consists of for-profit businesses, such as shops and manufacturers. The public sector consists of agencies – such as district health centres,
schools and police authorities – run by the government,
regions or local authorities. About one third of all employees
are in the public sector.
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Vad påverkar arbetsmarknaden?
Det finns olika saker som påverkar hur många personer som
har ett arbete och hur många som är arbetslösa. Det beror
till exempel på landets ekonomi, hur stor befolkningsmängden är och hur många som är i en ålder så att de kan arbeta.
Ibland saknas det personer som arbetar inom ett visst yrke
för att det är för få som är utbildade inom just det yrket. Det
kallas för bristyrken.

What affects the labour market?
The number of people who have jobs and the number who
are unemployed are affected by several different factors: the
state of the economy, the size of the general population, and
the number of working-age people. Some occupations may
have a shortage of workers because too few people have
been trained.

Olika möjligheter och förutsättningar
Möjligheten att få ett arbete ser också olika ut i olika delar
av landet, mellan olika yrken, bland olika åldrar, mellan kvinnor och män och mellan invånare födda i Sverige och invånare födda i andra länder.

Opportunities vary
Job opportunities vary according to the part of the country
you live in, what occupation you are pursuing, your age,
whether you are a woman or a man, and whether you were
born in Sweden or abroad.

I storstäderna finns det fler jobb än i glesbygden, men det
är också fler människor som arbetar och som söker arbete.
Arbetslösheten i landet är högre bland ungdomar, äldre och
utrikes födda, och kvinnor och män har inte alltid samma
möjligheter på arbetsmarknaden. Inom vissa yrken är det
många fler kvinnor än män som arbetar, till exempel inom
vården. Inom andra yrken är det fler män än kvinnor som
arbetar, till exempel inom industrin.

Big cities have more jobs to offer than sparsely populated
areas, but they must also provide for more jobseekers. The
unemployment rate is higher among young people, the elderly and those born abroad, while women and men do not
always have the same job opportunities. Women dominate
in health care and certain other fields, whereas men dominate in industry.

I dag pratar man ofta om den stora generationsväxlingen.
Det handlar om att det var många människor som föddes
på 1940-talet och som kommer att gå i pension under de
närmaste åren. Det betyder att det kommer att behövas ny
arbetskraft. Glesbygden kommer troligen att påverkas mest
av generationsväxlingen, eftersom många personer samtidigt flyttar till storstäderna.
För att få veta hur arbetsmarknaden ser ut i olika delar av
landet och vilka bristyrken som finns, kan man kontakta
Arbetsförmedlingen eller en studie- och yrkesvägledare.

People in the baby boom generation of the 1940s will be
retiring in the next few years. As a result, new workers
will be needed. The sparsely populated areas will be most
affected, as large numbers of people move to the big cities.
To find out what the labour market is like in various parts of
the country and what occupations have a shortage of workers, contact the Swedish Public Employment Service or a
vocational counsellor.
Learn more about the opportunities offered by various
occupations at the website of the Employment Service:
www.arbetsformedlingen.se
www.syoguiden.com

Läs mer om möjligheter inom olika yrken på
Arbetsförmedlingens webbplats:
www.arbetsformedlingen.se
www.syoguiden.com

Jämställdhet och diskriminering
Det finns fortfarande många brister när det gäller kvinnors
och mäns möjligheter på arbetsmarknaden. Det är till exempel fler män än kvinnor som är chefer eller har andra högt
uppsatta positioner, bland annat i företagens ledningar. Män
får också ofta en högre lön än kvinnor även om de arbetar
med samma sak.
Regeringen har en jämställdhetspolitik som handlar om att
kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället

Equality opportunity and discrimination
Gender discrimination is still a major problem in the labour
market. More men than women are in senior management
and other top positions. Men often receive higher wages
than women for doing the same kind of work.
According to the government's equal opportunity policy,
women and men should have the same power over
their own lives and social development in general. The
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och sina egna liv. Ett av målen är att kvinnor och män ska ha
samma möjligheter till utbildning och arbete. Det regleras av
diskrimineringslagen.

Discrimination Act governs attempts to ensure that education and job opportunities are equally available to both
sexes.

Diskriminering betyder att någon behandlas sämre än andra
på grund av till exempel kön, etnisk tillhörighet, religion,
sexuell läggning, funktionshinder eller ålder. Diskriminering
finns på arbetsmarknaden och på andra samhällsområden.

Discrimination refers to unequal treatment based on sex,
transgender identity or expression, ethnicity, religion or
other belief, disability, sexual orientation or age. Both the
labour market and other segments of society discriminate to
one extent or another.

Exempel på diskriminering i arbetslivet

A few examples of employment discrimination

• En kvinna har lägre lön än en manlig arbetskamrat med
lika arbete, och bedömer att det är för att hon är kvinna.

• A woman receives lower wages than a male co-worker
with the same job.

• En man får inte komma på intervju trots att han har bra
meriter, för att arbetsgivaren på grund av hans namn tror
att han har annan etnisk tillhörighet än svensk.

• A jobseeker is not called in for an interview because his
name reflects non-Swedish ethnicity.

• En arbetsgivare kallar en anställd för ”fjollan” eller
”bögen”. När han tar illa upp säger arbetsgivaren att ”det
ju bara är på skämt” och att folk måste lära sig att ”slappna av” lite.
• En kvinna har sökt en högre tjänst på sin arbetsplats men
inte fått det. Hon misstänker att det är för att hon använder rullstol.
• En kvinnas provanställning avbröts när hon blev gravid.
• En arbetsgivare gör sexuella närmanden som inte är önskade.
• En arbetsförmedling förmedlar inte jobb åt en man eftersom den menar att företagen inte vill ha personer med
annan etnisk tillhörighet än svensk.

• A supervisor calls an employee a derogatory name because
he is homosexual. When the employee objects, the supervisor says that it was only a joke and that he should learn to
take it easy.
• A woman applies for a promotion but is turned down
because she is wheelchair-bound.
• A woman's probationary employment ends when she
becomes pregnant.
• A supervisor makes improper sexual advances.
• An employment agency refrains from telling a man about
a job because it says that the company doesn't want someone with non-Swedish ethnicity.
Examples taken from www.do.se

Exempel hämtade från www.do.se

Diskrimineringslagen
Diskrimineringslagen säger att ingen får diskrimineras vid
rekrytering, anställning eller på sin arbetsplats. En arbetsgivare får inte heller diskriminera någon på grund av föräldraledighet. Diskrimineringslagen säger att alla ska ha
möjlighet att söka lediga arbeten. Arbetsgivare bör därför
annonsera lediga jobb på ställen som är tillgängliga för alla,
till exempel i tidningar och hos Arbetsförmedlingen.

The Discrimination Act

En person som upplever att den har blivit diskriminerad kan
anmäla det till Diskrimineringsombudsmannen, DO.

If you feel that you have been discriminated against, you
may notify the Swedish Equality Ombudsman (DO).

Läs mer om jämställdhet och diskriminering på webbplatserna:
www.regeringen.se
www.do.se

The Discrimination Act prohibits discrimination in hiring,
employment, at the workplace or on the basis of parental
leave. Everyone has the same right to apply for a job opening, which should be advertised in the newspapers, with the
Swedish Public Employment Service or somewhere else that
is accessible by the general public.

Learn more about equal opportunity and discrimination at:
www.regeringen.se
www.do.se
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söka jobb

finding a job

Det finns olika sätt att gå tillväga för att hitta ett arbete.
Man kan leta i tidningar och på Internet efter annonser om
lediga arbeten och man kan fråga på arbetsplatser eller hos
någon man känner. Många får jobb genom egna kontakter.
Arbetsgivare brukar annonsera ut lediga arbeten på den
egna webbplatsen och i de stora dagstidningarna.

There are different ways of finding a job. You can look for job
openings in the newspapers or online, or you can contact
businesses or someone you know. Many people get jobs
thorough personal contacts. Employers advertise job openings on their websites and in major newspapers.

De flesta som söker ett arbete skriver in sig hos myndigheten Arbetsförmedlingen.
Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingens uppdrag är att underlätta för arbetssökande att hitta ett arbete och för arbetsgivare att hitta
personal. Det främsta hjälpmedlet här är webbplatsen
Platsbanken. Där kan man hitta vilka lediga arbeten som
finns inom ett visst yrke eller på ett särskilt företag.
Läs mer på webbplatsen:
www.arbetsformedlingen.se/platsbanken

Den som är arbetssökande bör besöka Arbetsförmedlingen
för att skriva in sig. Man får stöd i sitt jobbsökande
och man kan delta i de insatser och program som
Arbetsförmedlingen har för att hjälpa personer att få ett
arbete.
Hos Arbetsförmedlingen kan man få råd och information
om utbildning, hur man söker arbete eller hur man startar
eget företag. De kan även hjälpa till med praktik och kortare
yrkesutbildningar.
Den arbetssökande har själv ansvar för sitt jobbsökande
men Arbetsförmedlingen jobbar även med att matcha
arbetssökande och arbetsgivare mot varann. Det sker till
exempel genom att Arbetsförmedlingen har kontakt med
arbetsgivare.
När det behövs kan Arbetsförmedlingen även hjälpa till med
att översätta utländska betyg eller yrkesbevis, till exempel
svetsarcertifikat. De kan även bedöma hur utbildning och
arbetserfarenhet från ett annat land kan användas i Sverige,
så kallad validering.

Most jobseekers register with the Swedish Public
Employment Service.

Swedish Public Employment Service
The task of the Swedish Public Employment Service is to
make it easier for jobseekers to find a job and for employers
to find employees.
www.arbetsformedlingen.se/platsbanken is the best place
to find job openings in a particular occupation or at individual businesses.
Learn more at www.arbetsformedlingen.se/platsbanken

If you are looking for a job, you should go to the Employment
Service and register. They have various support services and
programmes to help you find a job.
The Employment Service can provide you with advice and
information about training, looking for a job and starting
your own business. They can also help you find trainee positions and short vocational training programmes.
Although you are responsible for finding a job, the
Employment Service maintains contact with employers and
will try to locate one that needs someone with your particular skills.
The Employment Service can find a translator for any certificates of training or employment that you have received
abroad. They can also determine the best way for you to
take advantage of your education or job experience from
another country (“validation”).
Find out more about what the Employment Service can do for
jobseekers at www.arbetsformedlingen.se
Learn more about validation at www.yhmyndigheten.se

Läs mer om vad Arbetsförmedlingen kan göra
för arbetssökande på:
www.arbetsformedlingen.se
Läs mer om validering på
www.yhmyndigheten.se
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CV och ansökningsbrev
När man söker ett arbete behöver man oftast
skicka in ansökningshandlingar till arbetsgivaren.
Ansökningshandlingar är CV eller meritlista där arbetsgivaren kan se vad man har för utbildning och tidigare erfarenheter av arbete. Man behöver också skicka med ett brev där
man kort berättar vem man är och vilket arbete man söker.

CVs and cover letters
When applying for a job, you usually have to submit a CV
that shows your educational and employment background.
You should attach a cover letter to briefly introduce yourself
and state what kind of job you are looking for.
A certificate of previous employment or training may prove
useful. You can also give former co-workers as references.

Intyg från tidigare arbetsplatser eller praktikplatser kan
hjälpa till när man söker jobb. Man kan även hänvisa till
personer man arbetat med och som kan ge referenser. Det
betyder att de kan berätta hur de tycker att man har fungerat på arbetsplatsen.
Utbildning från andra länder
När man söker arbete kräver arbetsgivaren ofta att man ska
ha en gymnasieutbildning. För en hel del jobb behöver man
även ha en högskoleutbildning.

Training abroad
Companies often demand that prospective employees have
an upper secondary education. Many jobs require university
training as well.

Om man har en utländsk utbildning kan man få sina betyg
bedömda. Det betyder att en myndighet jämför betygen
med det svenska betygsystemet.

If you were educated abroad, a government agency can
compare your diplomas with the Swedish system.

Betyg från utländsk gymnasieutbildning bedöms av myndigheten Verket för högskoleservice, VHS. Betyg från högskola
och universitet bedöms av myndigheten Högskoleverket.
Läs mer om bedömning av utländska betyg under avsnittet
”Utbildning för vuxna/ Betyg” eller på webbplatserna:
www.yhmyndigheten.se
www.vhs.se
www.hsv.se.

Praktik
En praktikplats är ett bra sätt att förbättra sina möjligheter i
jobbsökandet. Man får nya arbetslivserfarenheter och knyter
kontakter på arbetsmarknaden. Praktikplatsen kan också
vara bra för att lära sig språket bättre. När man söker jobb
kan en arbetsgivare eller arbetskamrat på praktikplatsen
vara referens, alltså rekommendera den som söker jobb till
den nya arbetsgivaren.
Innan man börjar en praktik behöver man skriva ett
avtal med arbetsgivaren. Avtalet bör skrivas hos
Arbetsförmedlingen eller kommunen för att man ska vara
rätt försäkrad. I avtalet ska det till exempel stå hur länge
praktiken varar, vilka arbetstider och arbetsuppgifter man
ska ha och eventuell lön eller ersättning.
Efter praktiken är det viktigt att be om ett arbetsintyg från
arbetsgivaren. I arbetsintyget ska det stå vilken arbetsplats

Upper secondary diplomas are assessed by the Swedish
Agency for Higher Education Services. College and university diplomas are assessed by the Swedish National Agency
for Higher Education.
Find out more about assessments of diplomas from other
countries under “Adult Education/Diplomas” or:
www.yhmyndigheten.se
www.vhs.se
www.hsv.se
.

Trainee positions
A trainee position is a good way to improve your chances
of finding a job. You gain additional work experience and
establish contact with the labour market. A trainee position
is also a useful way to learn Swedish. The company or your
co-workers can serve as references when you apply for a job
later on.
You must sign an agreement with your employer before
starting at a trainee position. You should sign the agreement
at the Employment Service or municipality to make sure
that you are properly insured. The agreement should state
how long the position will last, what your working hours and
duties will be, and what salary or other compensation you
are to receive.
When the trainee period is over, make sure to obtain a certificate of employment from the company. The certificate
should state where you worked, what your duties were and
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man har varit på, vilka arbetsuppgifter man har haft och hur
lång tid praktiken varit. Det är också bra att be om ett skriftligt omdöme, ett så kallat arbetsbetyg, där det står om hur
man har fungerat på arbetsplatsen. Arbetsintyg och arbetsbetyg är bra att ha när man söker arbete.

how long the position lasted. It is also a good idea to get a
letter of recommendation that describes how well you performed. Both the certificate and letter will make it easier for
you to find a job.

Olika typer av anställning
Det finns olika typer av anställning. Tillsvidareanställning
(som brukar kallas fast anställning) betyder att man får
jobba på arbetsplatsen utan tidsbegränsning. Timanställning
och behovsanställning betyder att man får arbeta tillfälligt
när arbetsgivaren behöver personal. Vikariat betyder att
man får arbeta tillfälligt för att någon annan anställd är ledig
från sitt arbete.

Various types of employment
There are various kinds of employment. Permanent employment has no time limits. Hourly and temporary employment
is subject to the needs of the employer. A substitute works
as long as the regular employee is on leave.

Provanställning betyder att en arbetsgivare har möjlighet
att prova en anställd under högst sex månader. Det betyder
också att en person får möjlighet att prova ett nytt arbete.
Uppsägningstiden vid en provanställning är två veckor.
Uppsägningstiden gäller för både arbetsgivaren och den
anställde.
En del anställningar är heltidsanställningar. Då arbetar man
runt 40 timmar per vecka. En del anställningar är deltidsanställningar och då jobbar man mindre än 40 timmar per
vecka, till exempel 20 timmar i veckan.

Probationary employment lasts for up to six months. Both
the employer and employee can use it as a trial period. The
period of notice is two weeks for both parties.
Most positions are full-time – approximately 40 hours a
week. Part-time positions are for 20 hours a week or another specified number of hours.
Find out more about various times of employment at the website of the Swedish Public Employment Service:
www.arbetsformedlingen.se

Läs mer om olika anställningsformer på
Arbetsförmedlingens webbplats:
www.arbetsformedlingen.se

Svartjobb
En del arbetsgivare erbjuder arbeten som inte är lagliga. Det
betyder att de inte betalar in sociala avgifter till staten och
att ingen skatt dras från lönen. Den som arbetar på det sättet är inte försäkrad och har till exempel inte rätt till någon
ersättning ifall det skulle hända en olycka på arbetsplatsen.
Man har inte heller rätt till sjukpenning vid sjukdom och inga
pengar betalas in till kommande pension. Det är också svårt
att använda det olagliga arbetet som någon giltig erfarenhet
och referens när man söker andra arbeten.

Undeclared work

Instegsjobb och nystartsjobb
Instegsjobb och nystartsjobb är två möjligheter att få ett
arbete för personer som nyligen har fått uppehållstillstånd.

Entry jobs and new start jobs
Entry jobs and new start jobs offer opportunities to people
who have recently received a residence permit.

En arbetssökande som har fått uppehållstillstånd under de
senaste 3 åren har möjlighet att få ett instegsjobb. Det innebär att arbetsgivaren får tillbaka en del av lönekostnaderna
för den anställde. Ett krav för att få instegsjobb är att man
samtidigt läser sfi (svenska för invandrare).

If you have received a residence permit in the past three
years, you qualify for an entry job. An employer who hires
you will get some of their payroll expenses back. You must
be participating in a Swedish for Immigrants (SFI) programme at the same time.

Some employers offer jobs that are illegal. They don't pay
social security contributions or withhold taxes from your
salary. You are not insured or entitled to compensation if
you are involved in an accident on the job. Nor are you entitled to sickness allowance or pension premiums. You will
have difficulty using such employment experience for reference purposes when applying for other jobs.
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Nystartsjobb innebär också att arbetsgivaren får tillbaka en
del av lönekostnaderna. Villkoret är att man har fått uppehållsstillstånd för högst tre år sedan och att man är arbetslös och söker arbete på Arbetsförmedlingen.

An employer who hires you for a new start job also gets
some of their payroll expenses back. You must have
received a residence permit within the past three years, be
unemployed and be registered with the Employment Service
as a jobseeker.

Nystartsjobb är också till för personer som har varit borta
från arbetslivet länge på grund av arbetslöshet eller sjukskrivning.

You also qualify for a new start job if you have been out of
work for a long time due to unemployment or illness.

För att ta del av instegsjobb eller nystartsjobb ska man kontakta Arbetsförmedlingen. Läs mer på webbplatsen:
www.arbetsformedlingen.se

Starta eget företag
Om man vill starta ett eget företag och är inskriven på
Arbetsförmedlingen kan man få råd och stöd av dem. Man
kan till exempel få veta hur man gör med finansiering, vilka
lagar och regler som gäller, vilken företagsform man bör
välja och hur man registrerar sitt företag. Det finns även
möjlighet att söka bidrag för att starta ett företag.

To find out about entry jobs and new start jobs, contact the
Employment Service. Learn more at:
www.arbetsformedlingen.se

Starting your own business
The Employment Service can provide you with advice and
support if you want to start your own business. They will
tell you how to obtain financing, what laws and regulations
you need to be aware of, what corporate form you should
choose and how to register your business. You may also
apply for a start-up subsidy.

Läs mer på:
www.arbetsformedlingen.se
www.almi.se

Find out more at:
www.arbetsformedlingen.se
www.almi.se

på jobbet

on the job

Alla arbetsplatser måste följa de lagar som finns på arbetsmarknaden. Lagar beslutas av riksdagen. Inom arbetslivet
finns det lagar som styr över frågor om till exempel arbetsmiljö, semester och rätt till anställning.

All places of employment must follow the laws to which the
labour market is subject. The Riksdag (Parliament) passes
legislation. Employment legislation governs the working
environment, holiday, equal opportunity and other matters.

Här är några exempel på lagar som arbetsgivare måste följa:

Below are some laws with which employers must comply.

• Lagen om anställningsskydd, som förkortas LAS, säger att
en arbetsgivare inte får säga upp en person utan att följa
vissa regler om turordning.

• The Security of Employment Act (LAS) says that a company may not lay off an employee without following certain
priority rules.

• Lagen om medbestämmande i arbetslivet, MBL, som ska ge
personer som arbetar medinflytande och medbestämmande
i viktiga frågor.

• The Employment (Codetermination in the Workplace) Act
enables employees to have a voice in important decisions.

• Semesterlagen, som bland annat säger att alla anställda
har rätt till semester.
• Arbetsmiljölagen, som säger att arbetsplatsen måste vara
trygg och säker.

Avtal är överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare. Många avtal på arbetsmarknaden skrivs genom
att organisationer för arbetsgivare och organisationer för
arbetstagare träffas och förhandlar. Avtalen kan till exempel
handla om arbetstider eller löner för arbete. Förhandlingarna
sker utan att staten är inblandad, och bygger på att organisationerna ska komma överens.

• The Annual Leave Act guarantees all employees the right
to holiday.
• According to the Work Environment Act (AML), all workplaces must be healthy and safe.

Employers and employees enter into various agreements.
Many agreements are the result of collective bargaining
between employer organisations and trade unions. Such
agreements may concern working hours, wages and other
conditions. Collective bargaining is free of government
involvement.
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Anställningsavtal
När man får ett arbete ska man skriva under ett så kallat
anställningsavtal. I avtalet ska det bland annat stå arbetsgivarens namn och adress, vilka arbetsuppgifter och vilken
anställningsform man har, till exempel tillsvidareanställd
eller behovsanställd. Det ska också stå vilken lön man får.
Arbetsgivaren och den anställde ska följa det som står skrivet i anställningsavtalet.
På Arbetsförmedlingens webbplats finns en checklista för
anställningsavtal. Läs mer på: www.arbetsformedlingen.se

Employment contracts
Once you have been hired, you must sign an employment
contract containing the company's name and address, your
duties, salary and type of employment (permanent, temporary, etc.). Both you and your employer are required to follow the contract.
The Employment Service website has a checklist
for employment contracts. Find out more at
www.arbetsformedlingen.se

Lön
Lön betalas oftast ut i slutet av varje månad. När man får
lön har man rätt att få en lönespecifikation där det står hur
mycket lön man får och hur mycket skatt som har betalats in
av arbetsgivaren. På lönespecifikationen står det också vilket
datum lönen ska betalas ut.

Wages
Wages are usually paid at the end of the month. You have
the right to receive a payslip that states the date, your salary
and the amount of tax that your employer has withheld.

Vad gör facket?
Ett fackförbund är en organisation för personer som arbetar
i ett visst yrke. Fackförbunden bevakar att arbetsplatserna
följer lagar och avtal och hjälper sina medlemmar i frågor
om arbetsvillkor. På de flesta stora arbetsplatser finns personer som representerar olika fackförbund.

What do trade unions do?
A trade union is an organisation for people in a particular
occupation. Trade unions make sure that places of employment follow laws and agreements, and they help their members obtain favourable working conditions. Most big places
of employment have a number of trade union representatives.

Det finns olika fackförbund för olika yrkesgrupper. De flesta
fackförbund kan man hitta om man söker på ordet ”fackförbund” i någon av sökmotorerna på Internet. Man kan fråga
på sin arbetsplats vilka fackförbund som finns representerade där.
Man väljer själv om man vill vara medlem i ett fackförbund.
Om man vill vara medlem betalar man en månadsavgift för
det. Man kan ibland vara med som student och som arbetslös.

Google on the word “fackförbund” to find the trade union for
your occupation, or ask what trade unions are represented
at your workplace.
It is strictly up to you whether you want to join a trade
union. Membership involves a monthly fee. You may also be
able to join as a student or unemployed person.

Kollektivavtal
Kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetsgivare och
fackförbund. Avtalet bestämmer hur arbetsvillkoren för
personer som arbetar på en arbetsplats ser ut, till exempel
hur höga lönerna ska vara eller hur långa arbetsdagarna ska
vara. Alla arbetsplatser har inte kollektivavtal.

Collective bargaining agreements
A collective bargaining agreement is a written document
between an employer and trade union. The agreement governs wages, working hours and other conditions of employment. Not all places of employment have collective bargaining agreements.

Även om man inte är med i något fackförbund har man rätt
till samma skydd som de som är med i fackförbundet har.
Men är man med i fackförbundet har man också möjlighet
att få hjälp när man ska förhandla om sin lön eller råd om
vilka krav man kan ställa på sin arbetsmiljö.

People who do not join trade unions enjoy the same protections as those who do. But members also receive assistance
when negotiating for higher wages, as well as advice on
what demands to make in terms of working conditions.
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Hur fungerar skattesystemet?
Sverige har sedan 1800- talet byggt upp ett system för social trygghet, som bygger på skatter. Skattepengarna används
till olika verksamheter för landets invånare, till exempel till
sjukvård, skolor och vägar.
Skattepengarna används också för att fördela om resurser
mellan dem som har höga inkomster och dem som har låga
inkomster. I många andra länder bygger den sociala tryggheten istället på att familjemedlemmar stödjer varandra, att
man tar lån eller har besparingar.
Det finns en diskussion mellan politiska partier om hur hög
skatten ska vara och vad den ska användas till. Jämfört med
många andra länder är det högre skatter i Sverige.

How does the tax system work?
The social welfare system that Sweden has developed since
the 19th century is based on tax. Health care, education,
roads and other public services are financed by tax revenue.
Tax policy is also used to redistribute income among high
and low wage-earners. Social welfare in many other countries is based on support by family members, loans or personal savings.
The various political parties disagree about how high taxes
should be and what they should be used for. Taxes are higher in Sweden than many other countries.

Alla som arbetar betalar skatt
Alla som arbetar ska betala skatt. Skatten är ungefär 30 procent av lönen. Det är arbetsgivaren som betalar in skatten,
och drar den direkt från lönen.

All employees pay tax
All employees pay approximately 30 per cent of their wages
in tax. The employer withholds the amount when issuing the
pay check.

När man börjar ett nytt jobb brukar arbetsgivaren be
om en skattsedel. En skattsedel visar hur mycket skatt
man ska betala av sin lön. Skattsedeln beställer man hos
Skatteverket. Det är bra att kontrollera att man betalar in
rätt skatt. Betalar man in för lite skatt måste man betala tillbaka det som saknas när deklarationen kommer året efter.

When you start a new job, your employer will probably ask
you for a notice of assessment, which shows how much tax
you are to pay on your salary. Order your notice from the
Tax Agency. It's a good idea to check that your employer is
withholding the right amount of tax. If too little is withheld,
you must pay the difference when you file your tax return for
the year.

Läs mer på www.skatteverket.se

De flesta behöver göra en deklaration
Varje år skickar Skatteverket en deklarationsblankett till alla
invånare som året innan arbetat eller fått annan skattepliktig
inkomst. Skattepliktig inkomst betyder att man måste betala
skatt på inkomsten. Det gäller till exempel för föräldrapenning.
I deklarationen står det hur mycket skatt man har betalat
under året som gått och om man har betalat in för lite eller
för mycket skatt.
Om man har betalat för lite skatt måste man betala in mer.
Man kan också få tillbaka pengar om man betalat för mycket
skatt.

Find out more at www.skatteverket.se

Most people have to file a tax return
Each year the Tax Agency sends a tax return form to everyone who worked or received taxable income, such as parents' allowance, the year before.
The form states how much tax was withheld during the year
and whether it was too much or too little.
If too little was withheld, you must pay the difference. If too
much was withheld, you receive a refund.
Check that the information on the form is correct, sign it and
send it back to the Tax Agency. You can also file your return
by phone, text message or online.
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När deklarationen kommer hem i brevlådan ska man
kontrollera att uppgifterna stämmer, skriva under med
sin namnteckning och skicka tillbaka blanketten till
Skatteverket. Man kan också deklarera via telefon, internet
eller SMS.

Normally you must file your return no later than 3 May.
Otherwise you will be subject to a penalty.

I vanliga fall ska deklarationsblanketten vara inlämnad
senast den 3 maj. Om man inte lämnar in deklarationen i tid
får man betala en förseningsavgift.

när man inte kan arbeta

when you are unable to work

Under vissa perioder i livet kan man inte jobba, till exempel
om man blir sjuk, arbetslös eller om man får barn. Då kan
man få man ekonomisk hjälp av staten genom socialförsäkringar.

If you get sick, lose your job or have young children, you may
be unable to work for a certain period of time. The social
insurance system will provide financial assistance in such
cases.

Socialförsäkringarna finansieras genom att människor betalar skatt. Det betyder att när man är frisk och kan arbeta
bidrar man till den gemensamma kassan. När man behöver
ekonomiskt stöd på grund av sjukdom eller annat så kan
man få ta del av den gemensamma kassan.

The social insurance system is financed by tax revenue. In
other words, you contribute to the system when you are
healthy and able to work. When you are sick or need financial assistance for some other reason, the system is there to
help you.

Det är Försäkringskassan som betalar ut olika typer av sociala försäkringar. En del av de sociala försäkringarna kan man
ta del av även om man inte har arbetat.
Läs mer på Försäkringskassans webbplats
www.forsakringskassan.se

Arbetslöshetsförsäkring
Arbetslöshetsförsäkringen finns till för att man som arbetssökande ska få en ersättning under den tid det tar att söka
och hitta ett nytt jobb.
För att få försäkringen behöver man uppfylla vissa villkor, bland annat vara inskriven på Arbetsförmedlingen
och aktivt söka jobb. Det är viktigt att skriva in sig på
Arbetsförmedlingen samma dag som man blir arbetslös, för
att ha rätt till ersättning från den dagen.
Det är arbetslöshetskassan, eller a-kassan som den också
kallas, som betalar ut ersättningen. Ersättningen finns i två
olika former. Hur stor ersättningen blir beror på om man
har varit medlem i a-kassan eller inte, och vilka villkor man
uppfyller.
För att bli medlem i en a-kassa när man arbetar betalar
man in en avgift. Man behöver inte vara med i facket för att
kunna vara med i a-kassan.

The Social Insurance Administration pays various kinds of
benefits. Some of them are available even if you haven't had
a job.
Learn more at the Social Insurance Administration website:
www.forsakringskassan.se

Unemployment insurance
Unemployment insurance is intended to provide for your
financial needs while you are looking for a new job.
To obtain unemployment benefits, you must be registered
with the Swedish Public Employment Service and be actively
looking for work. To be entitled for benefits as soon as you
become unemployed, register with the Employment Service
immediately.
An unemployment insurance fund pays two different kinds
of benefits. The size of your benefits depends on whether or
not you were a member of the fund and what conditions you
meet.
If you want to join an unemployment insurance fund while
you are working, you must pay a fee. You don't have to be a
trade union member.
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Arbetslöshetskassornas samorganisation har en
lista på alla a-kassor. Läs mer på:
www.samorg.org

The Swedish Federation of Unemployment Insurance Funds
has a list of all the funds. Find out more at:
www.samorg.org

Försörjningsstöd
Om man är arbetslös och inte har rätt till a-kassa kan man
söka ekonomiskt stöd från kommunen, så kallat försörjningsstöd. För att ansöka om försörjningsstöd ska man kontakta sin kommun.

Maintenance allowance

Introduktionsersättning och
etableringsersättning
Nyanlända flyktingar som deltar i kommunens introduktionsprogram kan ansöka om introduktionsersättning från
kommunen. För att få ersättningen behöver man följa vissa
villkor. Till exempel ska man delta i de aktiviteter som
erbjuds, som svenskundervisning, samhällsorientering och
praktik.

Introductory allowance and establishment
allowance
Newly arrived refugees who take part in the municipal introductory programme can apply for an introductory allowance. You must meet certain conditions, such as participating in Swedish instruction, civic orientation, training and
other activities.

En ny lag om etablering för nyanlända flyktingar börjar gälla
under 2010. Ansvaret för etableringsinsatser går då över
från kommunerna till Arbetsförmedlingen. Det innebär att
nyanlända flyktingar som får uppehållstillstånd efter den 1
november 2010 ska vända sig till Arbetsförmedlingen för
etableringsinsatser som sfi, samhällsorientering och praktik.
Personer som deltar i aktiviteterna har rätt till etableringsersättning från Arbetsförmedlingen.

Om man blir sjuk
Om man blir sjuk och måste vara hemma från arbetet behöver man meddela det till sin arbetsgivare. Är man sjuk och
borta från arbetet längre än 7 dagar måste man lämna läkarintyg till arbetsgivaren. Arbetsgivaren kan också kräva att få
se läkarintyg från första sjukdagen i vissa fall. För att få reda
på om man har rätt till ersättning vid sjukdom kan man fråga
sin arbetsgivare eller Försäkringskassan.
Sjukersättning är en ersättning för personer mellan 30 och
64 år som troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid på
grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning.
Läs mer om regler vid sjukdom på
Försäkringskassans webbplats:
www.forsakringskassan.se

Vård av sjukt barn
Föräldrar får vara hemma från jobbet för att vårda barn
under 12 år om de är sjuka. Det kallas för vård av sjukt barn,

If you are unemployed and are not entitled to unemployment benefits, you can contact your municipality to apply
for a maintenance allowance.

A new law concerning establishment programmes for newly
arrived refugees goes into effect in 2010. The Swedish
Public Employment Service is taking over responsibility
for the programmes from the municipalities. As a result,
refugees who receive residence permits after 1 November
2010 must contact the Employment Service to take part
in Swedish for Immigrants, civic orientation, training and
other activities. If you participate in those activities, you will
be entitled to receive an establishment allowance from the
Employment Service.

If you get sick
You are required to tell your employer if you get sick and
must stay home from work. Anytime you are sick and need
to stay home for more than seven days, you must submit
a doctor's certificate. In some cases, your employer can
demand to see a certificate starting on the first day you
were sick. If you want to know whether you are entitled
to sickness allowance, ask your employer or the Social
Insurance Administration.
Sickness benefits are for people between the ages of 30 and
64 who will probably be unable to work full time again as
the result of disease, injury or disability.
Find out more about the rules that apply to sickness at the
website of the Social Insurance Administration:
www.forsakringskassan.se

Staying home with a sick child
You may stay home from work to care for a sick child under
the age of 12. You must notify your employer if you do so. If
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VAB. Man måste meddela sin arbetsgivare om man är
hemma med sjukt barn. Om man är hemma längre tid än
7 dagar måste man lämna läkarintyg till sin arbetsgivare.
Vid vård av sjukt barn kan man ansöka om tillfällig föräldrapenning hos Försäkringskassan. För att få reda på om man
har rätt till ersättning vid vård av barn kan man kontakta
Försäkringskassan.
Läs mer om regler för vård av sjukt barn på
Försäkringskassans webbplats:
www.forsakringskassan.se

you are home for more than seven days, you must submit
a doctor's certificate. You can apply for temporary parent's allowance to care for a sick child. If you want to know
whether you are entitled to allowance for staying home with
a sick child, contact Försäkringskassan.
Find out more about the rules that apply to staying home with
a sick child at the Försäkringskassan website:
www.forsakringskassan.se

Pension när man slutar arbeta
När man blir för gammal för att arbeta får man så kallad
ålderspension. Pension kan ses som en uppskjuten lön och
betalas ut av staten, arbetsgivare eller genom eget pensionssparande.

Receiving a pension when you retire
When you are too old to work, you receive a retirement pension. As a kind of postponed salary, the pension is paid by
the government, your employer or through your own savings.

Den vanligaste pensionsåldern är 65 år, men man har rätt
att arbeta till 67 års ålder. En del av pensionsersättningen
kan man ta ut från 61 års ålder, och så kallad garantipension
kan man ta ut från 65 års ålder.

The most common retirement age is 65, but you have the
right to work until you are 67. You can draw some of your
retirement pension at 61 and your guarantee pension at 65.

Om man inte har arbetat har man rätt till så kallad garantipension. Om man har arbetat består pensionen av olika
delar där en del placeras i fonder som man själv får bestämma om.
Varje år får man ett orange kuvert från staten där det står
hur mycket pengar man kommer att få i allmän pension när
man slutar att arbeta. Alla som arbetar har även en tjänstepension som arbetsgivaren betalar in till. En del väljer
förutom detta att betala in till privata pensionsförsäkringar
som finns hos banker och hos olika fondbolag.

If you haven't worked, you are entitled to a guarantee pension. If you have worked, some of your pension premiums
are invested in the mutual funds of your choice.
Each year you receive an orange envelope from the Swedish
Pensions Agency containing an estimate of how much
national pension you will receive at retirement. Everyone
who works will also receive an occupational pension to
which the employer pays premiums. You can also purchase
private pension insurance from a bank or fund manager.
Read more at the Swedish Pensions Agency website:
www.pensionsmyndigheten.se
Information is available in several different languages.

Läs mer på Pensionsmyndighetens webbplats:
www.pensionsmyndigheten.se
Information finns på flera språk.

30

svenska
english

Det här är det viktigaste i
texten:

The most important
information:

• För att få veta hur arbetsmarknaden ser ut och
vilka bristyrken som finns, kan man kontakta
Arbetsförmedlingen eller en studie- och yrkesvägledare.

• To find out what the labour market is like and what occupations have a shortage of workers, contact the Swedish
Public Employment Service or a vocational counsellor.

• Om man upplever att man har blivit diskriminerad, kan
man anmäla det till Diskrimineringsombudsmannen, DO.

• If you feel that you have been discriminated against, you
may notify the Swedish Equality Ombudsman (DO).

• Om man förlorar sitt arbete är det viktigt att gå till
Arbetsförmedlingen för att skriva in sig samma dag som
man börjar sin arbetslöshet.

• If you lose your job, register with the Employment Service
right away.

• Instegsjobb och Nystartsjobb är två möjligheter att få jobb
för personer som nyligen har fått uppehållstillstånd.
• Ett fackförbund är en organisation för personer som arbetar. De arbetar bland annat för att medlemmarna ska ha
bra arbetsvillkor.
• Alla som arbetar ska betala skatt. Skatten är ungefär 30 %
av lönen, och betalas in av arbetsgivaren.
• Vid arbetslöshet kan man få ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. A-kassan betalar ut ersättningen. Vilken
ersättning man får beror på om man har varit medlem i
a-kassan eller inte, och vilka villkor man uppfyller.
• Om man är arbetslös och inte har rätt till ersättning från
a-kassa kan man söka ekonomiskt stöd från kommunen,
så kallat försörjningsstöd.
• Om man är nyanländ flykting finns möjlighet att få etableringsersättning från Arbetsförmedlingen eller introduktionsersättning från kommunen.
• När man är sjuk och måste vara hemma från arbetet ska
man meddela sin arbetsgivare det. Är man sjuk längre tid
än sju dagar behövs det ett läkarintyg.
• Den vanligaste pensionsåldern är 65 år. Man har rätt att
arbeta till 67 års ålder.
• Varje år får man ett orange kuvert från staten där det står
hur mycket pengar man kommer att få i allmän pension
när man slutar att arbeta.

• Entry jobs and new start jobs offer opportunities to people
who have recently received a residence permit.
• A trade union is an organisation for people who are working. One of their goals is to ensure that their members have
favourable working conditions.
• All employees pay approximately 30 per cent of their
wages in tax, which is withheld by the employer.
• Unemployment insurance funds are responsible for paying
benefits to people who are out of work. The size of your
benefits depends on whether or not you were a member of
the fund and what conditions you meet.
• If you are unemployed and are not entitled to unemployment benefits, you can apply for a municipal maintenance
allowance.
• If you are a newly arrived refugee, you may qualify for an
establishment allowance from the Employment Service or
an introductory allowance from your municipality.
• You are required to tell your employer if you get sick and
must stay home from work. You must submit a doctor's
certificate anytime you are sick for longer than seven days.
• The most common retirement age is 65, but you have the
right to work until you are 67.
• Each year you receive an orange envelope from the Swedish
Pensions Agency containing an estimate of how much
national pension you will receive at retirement.

Senast uppdaterad: oktober 2010
Källor: Syoguiden.com, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,
Skatteverket, Arbetsmiljöverket, Regeringen, Riksdagen, LO,
Diskrimineringsombudsmannen, Pensionsmyndigheten.
Framtaget i samarbete med: Arbetsförmedlingen.
Översättning: Semantix
Ansvarig utgivare: Per Andersson, Botkyrka kommun
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Hälso- och sjukvård

Health Care

Det här avsnittet handlar om hur hälso- och
sjukvården i Stockholms län fungerar. Det
handlar om hur man hittar till rätt vårdgivare och hur man kontaktar dem. Det handlar också om vilka rättigheter man har som
patient i vården.

This section is about health care in
Stockholm County and how it works. This is
where you can find out how to look for and
contact the healthcare provider that best
suits your needs. We also discuss your rights
as a patient.

hitta rätt i vården

finding the right healthcare
provider

Vårdguiden
Vårdguiden är en service där kan man få tips och råd om
sjukdomar, läkemedel och sjukvård. Vårdguiden finns på
internet och telefon och kommer också som tidning hem i
brevlådan fyra gånger om året.

Stockholm health care guide
The Stockholm Health Care Guide (Vårdguiden) is a service
that offers you pointers and advice about diseases, medications and health care. Vårdguiden is available online and by
phone, as well as a magazine that is sent out four times a year.

Ibland är det svårt att avgöra hur allvarligt sjuk eller skadad
man är, och vart någonstans man ska vända sig med sina
besvär. Vårdguiden kan hjälpa till att avgöra om man behöver söka vård och vart man i så fall ska vända sig. De ger råd
om både barns och vuxnas sjukdomar och besvär.

Sometimes it is hard to judge how serious an illness or injury
is and where to turn for help. Vårdguiden makes it easier to
decide whether you need health care and who to contact if
you do. It is a good way to get expert advice about diseases
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Om man behöver svar snabbt och vill prata med en utbildad
sjuksköterska på svenska eller på engelska kan man ringa
dygnet runt till Vårdguiden på telefonnummer 08-320 100.
När man ringer till Vårdguiden får man göra ett knappval
genom att trycka in siffran 1, 2 eller 3.
• Välj 1 för att få allmän information om hälso- och sjukvård
i Stockholms län.
• Välj 2 för att få prata med en sjuksköterska och få sjukvårdsrådgivning om barn.
• Välj 3 för att få prata med en sjuksköterska och få sjukvårdsrådgivning om vuxna.

På vardagar dagtid finns även sjukvårdsrådgivning på arabiska, bosniska, kroatiska och serbiska.
För sjukvårdsrådgivning på arabiska är telefonnumret
08-528 528 38.
För sjukvårdsrådgivning på bosniska, kroatiska och serbiska
är telefonnumret 08-528 528 96.
På Vårdguidens webbplats finns information om sjukdomar,
läkemedel och hur vården fungerar. Där finns också kontaktuppgifter till alla typer av vårdmottagningar i Stockholms län.
Läs mer på www.vardguiden.se
En del information finns på flera olika språk.

and other health problems that both children and adults
experience.
If you need a quick answer and want to talk with a trained
nurse in Swedish or English, dial the Vårdguiden Hotline at
08-320 100 any time of the day or night. You will be asked
to press 1, 2 or 3 on your touch tone phone.
• Press 1 for general information about health care in
Stockholm County.
• Press 2 to talk with a nurse and obtain medical advice for
a child.
• Press 3 to talk with a nurse and obtain medical advice for
an adult.

You can also obtain medical advice in Arabic, Bosnian,
Croatian and Serbian on weekdays during regular business
hours.
For medical advice in Arabic, dial 08-528 528 38.
For medical advice in Bosnian, Croatian and Serbian, dial
08-528 528 96.
The Vårdguiden website contains information about diseases, medications and how health care works. You can also
find contact information for all types of outpatient clinics in
Stockholm County.
Learn more at www.vardguiden.se
Some of the information is available in several different languages.

Vårdcentral/ husläkarmottagning
Barn och vuxna som behöver sjukvård men inte är akut eller
livshotande sjuka, ska i första hand vända sig till vårdcentralen, eller husläkarmottagningen som det också kallas.
På vårdcentralen får man vård och behandling för de flesta
sjukdomar och besvär.

Health centres
Children and adults who need treatment for a condition that
is not life-threatening or an emergency should first contact
the nearest health centre. That's the place to obtain care
and treatment for most diseases and other medical problems.

Vårdcentralen kan också hjälpa till med olika hälsofrågor, till
exempel om man vill gå ner i vikt eller sluta röka.

A health centre can also help you with various health-related issues, such as losing weight and quitting smoking.

Vilka arbetar på vårdcentralen?

Who works at health centres?

Läkare är specialister i allmänmedicin och kan mycket om
många sjukdomar och hälsoproblem. Läkare tar reda på
vilken sjukdom patienten har, bland annat genom att ställa
frågor till patienten, och göra undersökningar.

The doctors are specialists in general medicine and highly
knowledgeable about various diseases and other health
problems. They will diagnose your problem by asking questions and examining you.

Sjuksköterskor i Sverige har en flerårig akademisk utbildning
och ansvarar för patienternas omvårdnad. Det betyder att
de kan hjälpa patienten att leva med sin sjukdom, till exempel att klara av sin medicinering.

Nurses in Sweden have completed several years of academic training and are responsible for your care. They can
help you live with your disease by taking your medication
properly and making other lifestyle changes.

På vårdcentralen arbetar bland annat läkare och sjuksköterskor, ibland också kuratorer eller psykologer.

Doctors and nurses, sometimes counsellors and psychologists as well, work at health centres.
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Kuratorer och psykologer ska finnas på vårdcentralen för att
träffa patienter som mår psykiskt dåligt. Både kuratorer och
psykologer har en flerårig akademisk utbildning.

Counsellors and psychologists at health centres are there to
help you if you are experiencing psychological difficulties.
They all have completed several years of academic training.

Ibland kan patienten behöva vård från en läkare med specialkunskaper inom en viss sjukdom. Då skriver läkaren på
vårdcentralen en så kallad remiss.

Occasionally you might need to see a doctor who specializes in a particular disease. If so, the doctor at the health
centre will issue a referral.

Boka tid

Making appointments

För att boka en tid för besök ringer man till sin vårdcentral,
eller bokar en tid via Vårdguidens webbplats (via tjänsten
Mina vårdkontakter). Patienter som behöver tolk har rätt
till det vid besök hos läkare, och ska säga till om det när de
bokar besöket.

To make an appointment, phone your health centre or go to
“Mina vårdkontakter” on the Vårdguiden website. You have
the right to an interpreter when you see a doctor. If you need
an interpreter, say so when making your appointment.

Vårdcentralerna har öppet dagtid på vardagar. Vissa vårdcentraler har kvällsöppet.

Ibland får man vänta några dagar för att få en tid, men på
de flesta vårdcentraler finns några tider varje dag för akuta
besvär.

Health centres are open on weekdays during regular business hours. Some of them are open in the evening as well.

Sometimes you may have to wait a few days to get an
appointment, but most health centres have a few slots open
every day for urgent problems.

Närakut
När vårdcentralen har stängt och man inte kan vänta till
nästa dag, kan man få hjälp på en närakut. Närakuten ger
lättare akutvård, till exempel vid skador och infektioner. De
flesta närakuter har öppet på kvällar och helger. Det går att
besöka närakuten utan att boka tid, men det kan vara bra att
ringa dit först.

Walk-in centres
When your health centre is closed and you can't wait until
the next day, you can go to a walk-in centre. The centres
provide simple emergency care if you are injured, have an
infection, etc. Most centres are open in the evening and on
weekends. Although you can go to a walk-in centre without
making an appointment, it is a good idea to phone first.

Akutvård
Akutsjukhusen är öppna dygnet runt. Barn och vuxna som
plötsligt blir svårt sjuka eller allvarligt skadade ska uppsöka
akutmottagningen. Det kan till exempel handla om svåra
bröstsmärtor, andningsbesvär, skallskador, benbrott, djupa
sårskador, större blödningar eller akut kris.

Emergency care
Emergency hospitals are open 24 hours a day. Children and
adults who suddenly fall seriously ill or suffer a serious injury
should go to an emergency ward. Among such conditions are
severe chest pains, difficulty breathing, head injuries, broken
bones, deep wounds, major bleeding and acute crises.

Vilken akutmottagning man ska åka till beror på var man
befinner sig när man blir sjuk, och om man är vuxen eller
barn. Det finns dessutom en särskild akutmottagning för
akut psykiatrisk vård.

What emergency ward you should go to depends on where
you are at the time and whether you are an adult or a child.
There is a special emergency clinic for psychiatric care.

Akut vård för vuxna

Stockholm County has seven emergency hospitals that are
open 24 hours a day:

I Stockholms län finns sju akutsjukhus som är öppna dygnet
runt:
• Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm stad
• Danderyds sjukhus i Danderyd
• Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge
• Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

Emergency care for adults

• Capio S:t Görans Hospital in Stockholm
• Danderyds Hospital in Danderyd
• Karolinska University Hospital in Huddinge
• Karolinska University Hospital in Solna
• Norrtälje Hospital in Norrtälje

• Norrtälje sjukhus i Norrtälje
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• Södersjukhuset i Stockholm stad

• Stockholm South General Hospital in Stockholm

• Södertälje sjukhus i Södertälje

• Södertälje Hospital in Södertälje

För akut psykiatrisk vård finns en särskild akutmottagning
på S:t Görans sjukhus i Stockholm. Läs mer om psykiatri för
vuxna under avsnittet Psykiatrisk vård.

Capio S:t Görans Hospital in Stockholm has an emergency
psychiatric ward. Learn more about treatment for adults
under the heading of Psychiatric Care.

Akut vård för barn

Emergency care for children

För barn som blir akut sjuka finns särskilda barnakuter som
är öppna dygnet runt:
• Barnakuten på Karolinska universitetssjukhuset i
Huddinge
• Astrid Lindgrens barnsjukhus vid Karolinska sjukhuset i
Solna
• Sachsska Barnsjukhuset på Södersjukhuset i Stockholm

Several child emergency wards are open 24 hours a day:
• Child Emergency at Karolinska University Hospital in
Huddinge
• Astrid Lindgren Children's Hospital at Karolinska Hospital
in Solna
• Sachsska Children's Hospital at Stockholm South General
Hospital in Stockholm

För barn och ungdomar som behöver akut psykiatrisk vård
finns Barn- och Ungdomspsykiatrin, BUP. De har en akutmottagning som är öppen dygnet runt på Sachsgatan 10,
bredvid Södersjukhuset. Läs mer om psykiatri för barn i
avsnittet Psykiatrisk vård.

Child and Adolescent Psychiatry (BUP) is available for
children and young people who are in need of emergency
psychiatric care. They run a 24-hour emergency clinic at
Sachsgatan 10 next to Stockholm South General Hospital.
Learn more about treatment for children under the heading
of Psychiatric Care.

SOS Alarm
Om man är akut sjuk eller skadad, men inte klarar av att ta
sig till en akutmottagning, ska man ringa till nödnumret 112.
Numret går till SOS Alarm, som kan skicka en ambulans.

SOS Alarm
Dial 112 if you have a medical emergency or are seriously
injured but can't make it to an emergency ward on your own.
SOS Alarm will answer your call and send an ambulance to
pick you up.

Det är alltid gratis att ringa 112 och det går att ringa dit även
om mobiltelefonen som man ringer ifrån är låst eller saknar
täckning. SOS Alarm frågar vem det är som ringer, vad som
har hänt och var någonstans man befinner sig.

Barnmorskemottagning/ mödrahälsovård
Barnmorskemottagningen, eller mödravårdscentralen, MVC,
som den också kallas, ger gratis vård till gravida kvinnor
genom hela graviditeten. Barnmorskan kontrollerar att föräldern och barnet mår bra. Hos barnmorskemottagningen
får pappor och mammor också föräldrautbildning. Man får
bland annat lära sig mer om förlossning, amning och hur
man tar hand om sitt nyfödda barn.
Till barnmorskemottagningen kan man vända sig om man
behöver preventivmedel, om man vill göra ett graviditetstest
eller om man vill ha rådgivning om abort. På barnmorskemottagningen görs också gynekologiska hälsokontroller.

It is always free to dial 112, even if your mobile phone is
locked or lacks coverage. SOS Alarm will ask you who you
are, what has happened and where you are.

Prenatal clinics
Prenatal clinics provide free care throughout pregnancy.
A midwife checks that the parents and child are doing well.
The clinics also offer training for both mothers and fathers.
Among the topics are childbirth, breast-feeding and care of
infants.
Contact a prenatal clinic if you are looking for contraception,
want to take a pregnancy test or need abortion counselling.
The clinics also perform gynaecological checkups.
Contact Vårdguiden for the prenatal clinic nearest you.

För att hitta närmaste barnmorskemottagning kan man kontakta Vårdguiden.
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Barnhälsovård
Barnavårdscentralen, BVC, gör hälsokontroller och ger vaccinationer till barn upp till sex år. På barnavårdscentralen kan
man också få råd om allt som handlar om barns utveckling,
samt vara med i en föräldragrupp.

Child health centres
Child health centres offer checkups and vaccinations for
children age 6 and younger. You can also go to a child health
centre to obtain advice about your child's development or to
join a parent's group.

Alla barn under sex år bör ha kontakt med BVC för att man
ska kunna följa hur barnet växer och utvecklas, och ge vaccinationer mot barnsjukdomar.

All children age 6 and younger should have contact with
a child health centre in order to monitor their growth and
development and vaccinate them against childhood illnesses.

Alla besök hos barnavårdscentralen är gratis.

All visits to child health centres are free of charge.

Skolhälsovård
För barn som går i skolan finns skolhälsovården. Där arbetar
skolläkare och skolsköterska.

School health services
School health services are available to all students. The
services employ both doctors and nurses.

Skolhälsovården följer elevernas utveckling och hjälper eleverna till en god hälsa, bland annat genom att informera och
utbilda om kost och missbruk. Skolhälsovården ger också
vaccinationer och erbjuder hälsoundersökningar.

School health services monitor the growth and development of students and help them remain healthy by providing
information about issues such as diet and substance abuse.
Vaccinations and checkups are also offered.

Det är gratis att besöka skolhälsovården.

School health services are provided free of charge.

Tandvård
Den som har besvär med tänderna eller vill göra en undersökning av sina tänder kan boka en tid hos tandläkaren.
Tandläkaren undersöker tänderna och lagar eller byter ut
vid behov. Hos tandläkaren finns ofta även en tandhygienist.
Tandhygienisten tar bort tandsten, gör rent i munnen och
ger råd om vad man kan göra för att tänderna ska må bra
och för att man ska slippa få hål eller tandlossning.

Dental care
If your teeth are giving you trouble or you want to have them
examined, you can make a dental appointment. The dentist
will look at your teeth, fill cavities and replace them if necessary. Dental offices often have a hygienist as well. The job
of a dental hygienist is to remove tartar, clean your teeth,
and advise you about proper oral hygiene so that you won't
develop cavities or tooth loosening.

Man väljer själv till vilken tandläkare man vill gå. Det finns
privata tandläkare och det finns folktandvård som landstinget ansvarar för.

It's up to you which dentist you want to go to. You can go to
a private dentist or use the Swedish Public Dental Service,
which the County Council is responsible for.

Läs mer på Vårdguidens webbplats.

Learn more at the Vårdguiden website.

Akut tandvård

Emergency dental care

Om man får en allvarlig tandskada på natten, till exempel
vid en olycka, kan man ringa till Vårdguiden som kan tala om
vilka tandläkare som har nattöppet.

If you suffer serious tooth damage during the night as
the result of an accident or another occurrence, phone
Vårdguiden and they will tell you which dentists work at night.

Psykiatrisk vård
Många människor blir nedstämda någon gång i livet. Det
kan till exempel bero på att en nära anhörig dör, att man

Psychiatric care
Many people experience dejection at some point in their
lives. A close relative might have died, you might have had

Vid behov av akut tandvård vänder man sig i första hand till
sin egen tandläkare. Har mottagningen stängt för dagen kan
man vända sig till Folktandvårdens akutmottagning på S:t
Eriks sjukhus, som har kvällsöppet.

If you need emergency dental care, try to contact your dentist first. If the office is closed for the day, go to the Swedish
Public Dental Service emergency clinic at Capio S:t Görans
Hospital, which is open in the evening.
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varit med om svåra upplevelser eller att något oförutsett
inträffar. Ibland kan en tid av nedstämdhet eller sorg övergå
i en depression.

a traumatic experience or an unexpected event might have
occurred. A period of dejection or sorrow sometimes turns
into depression.

Att flytta från ett land till ett annat, och gå genom en asylprocess, kan vara mycket stressande. Man kan känna stor
saknad, känna sig ledsen, få svårt att sova, eller svårt att
koncentrera sig. Vid långvarig stress finns det en risk att hälsan påverkas.

Moving from one country to another or seeking asylum can
be highly stressful. You might experience a great sense of
loss, feel sad, or have difficulty sleeping or concentrating.
Long-term stress can affect your health.

Om man känner att påfrestningarna är för stora, ska man
inte tveka att prata med andra om detta. I första hand med
någon man litar på. Om man behöver hjälp med att bearbeta
upplevelser, kan man söka hjälp från sjukvården.
Psykiatrisk öppenvård för vuxna

Vuxna personer över 18 år som mår psykiskt dåligt ska i första hand vända sig till vårdcentralen. Läkaren gör en första
bedömning och ger viss behandling. Läkaren kan också ge
en remiss till någon av de psykiatriska öppenvårdsmottagningar som finns i länet.
I de flesta kommunerna finns det en psykiatrisk öppenvårdsmottagning, och det går att kontakta dem utan remiss.
Vårdguiden kan ge information om deras adresser och
öppettider.

If you feel incapable of handling the strain, don't hesitate to
tell others about it. First turn to someone you trust. If you
need help processing your experiences, feel free to contact
the healthcare system.
Outpatient psychiatric care for adults

If you are over 18 and are experiencing psychological problems, contact your health centre first. The doctor will make
an initial assessment and provide limited treatment. The
doctor can also refer you to one of the outpatient psychiatric
clinics in the county.
Most municipalities have outpatient psychiatric clinics,
which you can contact without a referral. Vårdguiden can
give you their addresses and hours.

På de psykiatriska öppenvårdsmottagningarna arbetar
psykiatrer, psykoterapeuter, psykologer, kuratorer och sjuksköterskor med specialutbildning. Psykiater kallas en läkare
som är specialist på psykiska sjukdomar.

Outpatient psychiatric clinics have psychiatrists, psychotherapists, psychologists, counsellors and specially trained
nurses.

Traumabehandling

If you suffer trauma, there are two special clinics in
Stockholm County that can help you. They care for people
who have had painful experiences, such as refugees who
have witnessed war or been tortured. You can contact a clinic on your own or obtain a referral from your health centre.

För personer med trauma finns två speciella mottagningar
i Stockholms län. De ger behandling till personer som varit
med om svåra upplevelser, till exempel till flyktingar som
upplevt krig eller tortyr. Det går att kontakta mottagningarna
själv. Det går även att få en remiss från sjukvården.
Röda korsets center för torterade flyktingar, RKC
Adress: Medborgarplatsen 25
Telefon: 08-772 19 80
www.redcross.se/rkcstockholm
Kris- och traumacentrum
Adress: Danderyds Sjukhus, Mörbygårdsvägen, Danderyd
Telefon: 08-655 79 30
www.krisochtraumacentrum.se

Akut psykiatrisk vård för vuxna

Trauma care

Red Cross Centre for Tortured Refugees , RKC
Address: Medborgarplatsen 25
Phone: 08-772 19 80
www.redcross.se/rkcstockholm
Crisis and Trauma Centre
Address: Danderyds Sjukhus, Mörbygårdsvägen, Danderyd
Phone: 08-655 79 30
www.krisochtraumacentrum.se

Emergency psychiatric care for adults

Om man behöver akut psykiatrisk vård kan man kontakta en
psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Vårdguiden ger information om deras adresser, telefonnummer och öppettider.

If you need emergency psychiatric care, contact an outpatient psychiatric clinic. Vårdguiden can give you their
addresses, phone numbers and hours.

På kvällar och helger kan man vända sig till S:t Görans sjukhus som har en psykiatrisk akutmottagning öppen dygnet
runt, telefonnummer: 08-672 25 33.

In the evening and on weekends, phone Capio S:t Görans
Hospital, which has a 24-hour outpatient psychiatric clinic,
at 08-672 25 33.
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Barn- och ungdomspsykiatri, BUP

Barn och ungdomar upp till 18 år kan vända sig till barn- och
ungdomspsykiatrin, BUP. BUP hjälper barn och ungdomar
som har svårigheter eller mår psykiskt dåligt.
Inom barn- och ungdomspsykiatrin arbetar bland annat
psykologer, kuratorer och läkare. De flesta som arbetar inom
BUP är också utbildade psykoterapeuter. En psykoterapeut
försöker hjälpa människor att förstå och förändra sig själva
genom samtal, och ibland också genom lek, träning eller
annat.
Till BUP kan man som barn eller ungdom komma själv eller
tillsammans med sina föräldrar. För att prata med någon
eller för att boka en tid för besök kan man ringa direkt till en
BUP-mottagning. För information om BUP-mottagningarnas
adresser, telefonnummer och öppettider kan man kontakta
Vårdguiden. Det kostar inget att besöka BUP.
BUP Lunden på Tideliusgatan i Stockholm är en mottagning
som har specialiserat sig på barn och familjer i migration. De
tar även emot barn och familjer utan uppehållstillstånd.
Läs mer om BUP på webbplatsen för Barnoch ungdomspsykiatri i Stockholm: www.bup.nu

Akut psykiatrisk vård för barn och ungdom

För akut psykiatrisk vård för barn och ungdomar, kan man
vända sig till någon av BUP-mottagningarna.
Under kvällar och helger finns en akutmottagning på
Sachsgatan 10, bredvid Södersjukhuset, som tar emot barn
och ungdomar. Ring dygnet runt på telefonnummer 08-616
69 00.

Funktionsnedsättning
En funktionsnedsättning är en livslång försämring av någon
funktion i kroppen. Vanliga funktionsnedsättningar är svårigheter med att röra sig, dålig syn eller hörsel, eller läs- och
skrivsvårigheter.
För att vardagen ska bli lättare kan man behöva ett hjälpmedel, till exempel rullstol, rullator eller hörapparat. För att få
ett hjälpmedel ska man kontakta sin vårdcentral.
Läs mer om funktionsnedsättning och hjälpmedel på
Vårdguidens webbplats.
Sex- och samlevnadsrådgivning
Det finns flera mottagningar som ger råd och information
kring sex och samlevnad. Det kan till exempel handla om
relationer, preventivmedel eller graviditet. Det kan även

Child and Adolescent Psychiatry (BUP)

Children and young people up to age 18 can contact Child
and Adolescent Psychiatry (BUP), which provides help to
those who are experiencing psychological or other difficulties.
BUP clinics have psychologists, counsellors and doctors.
Most of them are also trained psychotherapists, whose job
it is to help people understand themselves and change by
means of therapy, as well as play, exercise or other methods
on occasion.
Children or young people may go to BUP either on their own
or with their parents. Phone a BUP clinic if you want to talk
with someone or make an appointment. Contact Vårdguiden
for the addresses, phone numbers and hours of BUP clinics.
All visits to BUP clinics are free of charge.
The BUP Lunden clinic on Tideliusgatan in Stockholm specializes in children and families who are in the process of
migrating. They also see children and families who do not
have residence permits.
Learn more about BUP in Stockholm at : www.bup.nu

Emergency psychiatric care for children and young people

If you are seeking emergency psychiatric care for children
and young people, contact a BUP clinic.
An emergency clinic at Sachsgatan 10, next to Stockholm
South General Hospital, sees children and young people in
the evening and on weekends. Dial 08-616 69 00 at any
time of the day or night.

Disabilities
A disability is a lifelong impairment of a bodily function.
Among common disabilities are difficulty moving, poor
vision or hearing, and dyslexia.
A wheelchair, rollator (walker), hearing aid or other device
can make life a lot easier. Contact your health centre to
obtain such a device.
Learn more about disabilities and medical devices at the
Vårdguiden website.

Sex and relationship advice
A number of clinics provide sex and relationship advice.
You can ask questions about relationships, contraception,
pregnancy and other matters. You can also obtain informa-
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handla om att ta prover och få information om könssjukdomar eller hiv/aids. De flesta besök är kostnadsfria.
Läs mer om sex och samlevnad på Vårdguidens webbplats.

tion about, and be tested for, HIV and venereal diseases.
Most kinds of visits are free of charge.
Learn more about sex and relationships at the Vårdguiden
website.

Ungdomsmottagning

Till ungdomsmottagningen kan tjejer och killar under 23 år
vända sig med frågor kring sex och samlevnad. Där arbetar
barnmorskor, kuratorer och läkare och ibland psykologer.
Man väljer själv till vilken ungdomsmottagning man vill gå.
Läs mer på UMOs webbplats: www.umo.se
Information finns på olika språk.

Youth Clinics (UMO)

Young women and men age 13-25 who have questions about
sex and relationships can contact UMO. The clinics have
midwives, counsellors, doctors and sometimes psychologists. It's up to you which clinic you want to go to.
Find out more at: www.umo.se
Information is available in several different languages.

Sex- och samlevnadsmottagning, Sesam

Sex and relationship clinics

Sex- och samlevnadsmottagningar finns på:

The following hospitals have sex and relationship clinics:

• Danderyds sjukhus

• Danderyd Hospital

• Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

• Karolinska University Hospital in Solna

• Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge

• Karolinska University Hospital in Huddinge

• Södersjukhuset

• Stockholm South General Hospital

Det finns även så kallade mansmottagningar, och särskilda
mottagningar för homosexuella.

There are also men's clinics, as well as those that specialize
in homosexuality.

RFSL

Swedish Federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender
Rights (RFSL)

Till sjukhusens sex- och samlevnadsmottagningar kan både
män och kvinnor vända sig med frågor och besvär som rör
sexualitet och hälsa.

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, RFSL, är en ideell organisation. De arbetar
för att homosexuella, bisexuella och transpersoner ska ha
lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter som alla andra
i samhället.

Women and men who have questions and problems related
to sexuality and health may contact hospital sex and relationship clinics.

RFSL is a not-for-profit organization that promotes equal
rights, opportunities and obligations for lesbians, gays,
bisexuals and trangenders.

Find out more at: www.rfsl.se

Läs mer på webbplatsen: www.rfsl.se

Noaks ark
Noaks ark

Noaks ark jobbar med frågor kring hiv och aids. De erbjuder
hiv-testning anonymt och kostnadsfritt, samt stöd och olika
aktiviteter för hivsmittade och deras familjer. Att tidigt få
veta om man bär på hiv ger möjlighet till bättre behandling
och vård.
Läs mer på webbplatsen: www.noaksark.org

Man kan även göra hiv-test på vårdcentralen, ungdomsmottagningar och SESAM-mottagningar. Testet är kostnadsfritt
och man har rätt att vara anonym vid själva testet.
Läs mer om hiv-tester på Vårdguidens webbplats

Noaks Ark deals with HIV and AIDS issues. It offers free,
anonymous HIV testing, as well as support and activities for
people who have been infected with HIV and their families.
Knowing at an early stage that you have been infected with
HIV improves your chances for successful treatment and
care.
Find out more at: www.noaksark.org

You can also be tested for HIV at health centres, youth clinics and sex and relationship clinics. There is no charge and
you may remain anonymous at the time of the test.
Learn more about HIV testing at the Vårdguiden website
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kostnader för vård
och mediciner

costs for health care and
medication

Hälso- och sjukvården i Sverige är subventionerad av staten. Det betyder att patienterna bara betalar en liten del av
kostnaden vid sjukvård, och att landstinget betalar resten av
kostnaden. Alla som bor och arbetar i Sverige är med och
betalar för sjukvården när de betalar skatt.

The Swedish healthcare system is subsidized by the government. As a result, patients pay only a small percentage
of the costs and the County Council covers the remainder.
Everyone who lives and works in Sweden helps finance
health care when they pay their taxes.

Kostnader för hälso- och sjukvård
Barn och ungdomar under 18 år får gratis vård på vårdcentraler och vård hos specialister. För akut vård betalar barn
och ungdomar en avgift.

Healthcare costs
Children and young people under 18 are entitled to free
care at health centres and by specialists. They pay a fee for
emergency care.

Vuxna betalar så kallade egenavgifter vid de flesta besöken
inom hälso- och sjukvården. Det är samma avgifter för vård
oavsett om man går till en offentlig eller en privat vårdgivare
som landstinget har avtal med. Däremot är ett besök på en
akutmottagning dyrare än ett besök på en vårdcentral.

Adults are charged a deductible for most visits. The deductible is the same regardless of whether you go to a public
healthcare provider or a private healthcare provider with
which the County Council has an agreement. However, an
emergency ward is more expensive than a health centre.

Läs mer om vilka avgifter som gäller för olika besök inom
hälso- och sjukvården på Vårdguidens webbplats.

Go to the Vårdguiden website to learn more about fees
for various kinds of visits.

Högkostnadsskydd

High-cost protection

Kostnader för medicin
Patienten betalar bara en del av kostnaden för mediciner på
recept, och landstinget betalar resten av kostnaden.

Costs for prescritions
You pay only part of the price of a prescription and the
County Council covers the remainder.

Även för mediciner finns det ett högkostnadsskydd. Det
betyder att man inte betalar mer än ett visst högsta belopp
för mediciner på recept under en tolvmånadersperiod. År
2010 är högsta beloppet 1800 kr. När man kommit upp till
högsta beloppet får man mediciner utan kostnad inom resten av tolvmånadersperioden.

Prescriptions are also subject to high-cost protection. In
other words, there is an upper limit to what you pay for prescriptions during a particular 12-month period. The limit for
2010 is 1,800 kronor. Once you have paid that amount, you
are entitled to free prescriptions for the remainder of the
12-month period.

Mediciner som man köper utan recept ingår inte i högkostnadsskyddet.

Non-prescription drugs are not covered by high-cost protection.

Vad kostar tandvården?
Barn och ungdomar till och med 19 år får gratis tandvård,
oavsett om de går till Folktandvården eller till en privat tandläkare. Vuxna personer över 20 år betalar sin tandvård själv.

How much does dental care cost?

Högkostnadsskyddet betyder att man inte behöver betala
mer än ett visst högsta belopp för vård under ett år. År 2010
är högsta beloppet 900 kronor. När man har betalat så
mycket får man ett frikort som ger gratis vård resten av året.
Det betyder att man inte betalar mer än 900 kr för sjukvård
under en tolvmånadersperiod.

Det är fri prissättning på tandvård. Det betyder att tandläkare själva bestämmer priset för olika behandlingar. Men

High-cost protection limits your annual healthcare costs.
The upper limit for 2010 is 900 kronor. Once you have paid
that amount, you receive a card that entitles you to free care
for the remainder of the particular 12-month period.

Children and young people through age 19 receive free dental care regardless of whether they go to a private dentist or
use the Swedish Public Dental Service. Adults age 20 and
older pay for dental care themselves.
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man har rätt att få veta i förväg vad behandlingen kommer
att kosta.
Vuxna över 20 år får ett så kallat tandvårdsbidrag vartannat
år. Det är ett mindre bidrag som till exempel kan användas
till en munundersökning. Bidraget är olika stort för olika åldrar. Tandläkaren ska dra av bidraget direkt från kostnaden för
undersökningen.
Det finns också ett högkostnadsskydd för tandvård.
Högkostnadsskyddet betyder att man bara behöver
betala en del av kostnaden själv vid behandlingar som
kostar mer än 3 000 kronor under ett år (gäller år 2010).
Försäkringskassan betalar en ersättning för resten av kostnaden direkt till tandläkaren.
Läs mer om kostnader för tandvård på Försäkringskassans
webbplats: www.forsakringskassan.se

Each dentist is free to set the price for various kinds of treatment. But you have the right to know in advance how much
a treatment will cost.
Adults age 20 and older receive a small general dental care
allowance every other year. The allowance, whose size is
based on the age of the patient, is intended primarily for
examinations and other preventive care. The dentist deducts
the allowance from the price of the treatment.
Dental care also has high-cost protection, which ensures
that you pay only part of the cost for treatments that exceed
a certain amount (3,000 kronor in 2010) during a particular
year. The Social Insurance Agency pays the remainder to the
dentist.
Learn more about dental care costs at the Social Insurance
Agency website: www.forsakringskassan.se

rättigheter i vården

patients' rights

Hälso- och sjukvården i Sverige styrs av Hälso- och sjukvårdslagen, som handlar om att alla människor i Sverige ska
få en god och säker vård på lika villkor. Är man folkbokförd i
Sverige har man samma rätt till sjukvård som svenska medborgare.

The Swedish healthcare system is governed by the Health
and Medical Service Act, which ensures that everyone is
entitled to good, safe care on equal terms. Anyone domiciled in Sweden has the right to receive the same health care
as citizens do.

Rätt att välja vårdgivare, Vårdval Stockholm
Som patient i Stockholm har man rätt att själv välja vilken
vårdmottagning man vill gå till. Man kan till exempel välja
att gå till en vårdcentral i en annan kommun för att de har
kortare väntetider. Rätten att välja gäller även många andra
vårdgivare, som till exempel mödrahälsovården och barnavårdscentralerna.

Your right to choose healthcare provider (Vårdval
Stockholm)
As a patient in Stockholm, you have the right to choose
which clinic you want to go to. For instance, you can go to
a health centre in another municipality because the waiting times are shorter there. Vårdval Stockholm also covers
many other healthcare providers, including prenatal clinics
and child health centres.

Man väljer en ny vårdgivare antingen genom Vårdguidens
internettjänst (Mina vårdkontakter), eller genom att fylla i
en blankett på en vårdmottagning. Vårdguiden har information om vårdval Stockholm på flera olika språk.

Choose a new healthcare provider with Vårdguiden's online
service (Mina vårdkontakter) or by filling out a form at
the clinic. Vårdguiden offers information about Vårdval
Stockholm in a number of different languages.

Tystnadsplikt
Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården i Sverige har
tystnadsplikt. Det gäller även tolkar och översättare. Det
betyder att ingen får lämna ut uppgifter om en patient, om
patientens sjukdom eller behandling utan att patienten har
godkänt det. Tystnadsplikten gäller både skriftliga och muntliga uppgifter.

Secrecy
All healthcare professionals in Sweden, including interpreters and translators, are obligated to observe secrecy.
In other words, nobody may disclose information about a
patient, or a patient's disease and treatment, without the
patient's consent. The obligation extends to both written
and oral information.

Personal inom vården får bryta tystnadsplikten om det finns
risk för att ett barn far illa.

A healthcare professional may disregard the obligation
if a child is in danger.
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Rätt att säga nej
Patienten bestämmer själv om hon eller han vill ha vård eller
inte, och kan säga nej till behandling, undersökningar eller
mediciner. Men det kan också finnas tillfällen då patienten
inte får eller klarar av att ta det beslutet, till exempel om
patienten har en allvarlig psykisk sjukdom eller en smittosam sjukdom.

Your right to refuse care
It is up to you whether you want to receive care or not, and
you can refuse treatment, examinations or medications.
But there are situations in which patients are unable or not
allowed to make a decision, such as when a serious psychological disorder or infectious disease is involved.

Rätt till information

Your right to receive information

Patienten har rätt att få information om sitt hälsotillstånd
och om vilken behandling som finns. Informationen ska ges
på ett sätt så att patienten förstår den. Om patienten behöver språktolk eller tolk för döva och hörselskadade så har
hon eller han rätt till det.

As a patient, you are entitled to receive information about
your health and available treatments. You must be given the
information in an understandable manner. You are entitled
to the services of an interpreter to your native tongue or
sign language if necessary.

Vårdgaranti
Vårdgarantin betyder att patienten ska få den vård som
behövs inom rimlig tid. Den som behöver träffa en läkare på
vårdcentralen ska få göra det inom fem dagar.

Health care guarantee
The health care guarantee ensures that you will receive the
care you need within a reasonable period of time. If you
need to see a doctor at a health centre, an appointment
must be scheduled within five days.

Den som behöver träffa en specialist ska få göra det inom
max 30 dagar efter beslut om remiss från vårdcentralen.
Om specialisten bestämmer att patienten behöver behandling ska den påbörjas så snart som möjligt, senast efter 90
dagar.
Om patienten inte får vård inom vårdgarantin, har patienten
rätt att byta vårdgivare.
Mer information om vårdgarantin finns på
Vårdguiden på flera olika språk.

Klagomål på vården
Om man som patient eller anhörig är missnöjd med vården
kan man börja med att prata med den personal som har
gett vården. Man kan även kontakta verksamhetschefen på
vårdmottagningen. Räcker inte det för att lösa problemen
kan man vända sig till Patientnämnden. Patientnämnden kan
utreda vad som har hänt och föreslå lösningar.
Hälso- och sjukvården i Sverige måste följa lagar och regler. Om man som patient eller anhörig tycker att läkare
eller annan vårdpersonal inte har följt lagar och regler kan
man anmäla det till myndigheten Hälso- och sjukvårdens
ansvarsnämnd, HSAN.

If you need to see a specialist, an appointment must be
scheduled within 30 days after the health centre decides to
issue a referral. If the specialist determines that you need
treatment, it must begin as soon as possible within 90 days.
You have the right to switch provider if you do not receive
treatment as quickly as the health care guarantee promises.
Vårdguiden has additional information about the health care
guarantee in a number of different languages.

Complaints about health care
If you are dissatisfied with the health care you have
received, you can start by talking to the caregiver. You may
also contact the director of the clinic. If that doesn't work,
you can turn to the Patients' Advisory Committee, which
will conduct an investigation and propose a solution.
The Swedish healthcare system is governed by laws and
other regulations. If you or your family feel that a doctor
or other healthcare professional has violated the law or
another regulation during your treatment, you can notify the
Medical Responsibility Board (HSAN).
Find out more at: www.hsan.se

Läs mer på webbplatsen: www.hsan.se
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Det här är det viktigaste
i texten:

The most important
information:

• Vårdguiden ger information och råd om sjukdomar och
besvär, och vart man vänder sig för att få vård.

• Vårdguiden provides information and advice about diseases and other health problems, as well as how to find the
healthcare provider you need.

• Barn och vuxna som behöver sjukvård, men inte är akut
eller livshotande sjuka, ska i första hand vända sig till
vårdcentralen. Där behandlas de flesta sjukdomar och
besvär.
• För att få träffa en specialistläkare behöver man en så
kallad remiss från sin läkare på vårdcentralen.
• Närakuten ger lättare akutvård.
• Akutsjukhusen tar emot svårt sjuka och skadade barn och
vuxna.
• Vid livshotande tillstånd ska man ringa nödnumret 112.
• Vuxna som behöver psykiatrisk vård kontaktar vårdcentralen eller en psykiatrisk öppenvårdsmottagning.
• Barn och unga som behöver psykiatrisk vård kontaktar
BUP, Barn- och ungdomspsykiatrin.
• Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården i Sverige har
tystnadsplikt.

• Children and adults who need treatment for a condition that
is not life-threatening or an emergency should first contact
the nearest health centre. That's where you can obtain treatment for most diseases and other health problems.
• To see a specialist, you need a referral from a doctor at
a health centre.
• Walk-in centres provide simple emergency care.
• Emergency hospitals see seriously ill and injured children
and adults.
• If you have a life-threatening condition, dial 112.
• Adults who need psychiatric care should contact a health
centre or an outpatient psychiatric clinic.
• Children and young people who need psychiatric care
should contact Child and Adolescent Psychiatry (BUP).
• All healthcare professionals in Sweden are obligated to
observe secrecy.

Senast uppdaterad: oktober 2010
Källor: Vårdguiden, SOS Alarm, Röda korsets center för torterade
flyktingar, Kris- och traumacentrum, Barn- och ungdomspsykiatri i
Stockholm, UMO, RSFL, Noaks ark, Försäkringskassan, Folktandvården,
Hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsnämnd.
Granskad av Vårdguiden
Översättning: Semantix
Ansvarig utgivare: Per Andersson, Botkyrka kommun
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Utbildning för vuxna

Adult education

Det här avsnittet handlar om utbildning för
vuxna; om studier på gymnasienivå och om
studier på högskolenivå. Det handlar även
om hur man översätter och värderar utländska betyg och om möjligheten att låna statliga pengar för att kunna försörja sig under
studietiden.

This chapter is about adult education, upper
secondary education and university education. It is also about how to translate education certificates from other countries and how
to get student loans from the government to
live on while you are studying.

olika studievägar

ways to study

För vuxna som vill studera finns flera olika alternativ att välja
bland. Det finns studier på komvux, folkhögskola, högskola
och universitet. Kommunen anordnar även svenska för
invandrare, SFI. All denna utbildning är gratis, men i vissa
studier krävs att studenterna köper sina egna böcker.

There are several alternatives for adults who want to study,
such as municipal adult education (komvux), folk high
schools, colleges and universities. The municipality arranges
Swedish language studies for immigrants, SFI. All this education is free, but for some education, students must buy
their own books.

Studie- och yrkesvägledning
För att få råd och information om olika utbildningar och
skolor kan man prata med en så kallad studie- och yrkesvägledare. Studie- och yrkesvägledarna vet vilka förkun-

Study and vocational guidance
If you are looking for advice and information about various
schools and educational programmes, you can talk with a
study and vocational counsellor. They know what qualifi-
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skaper som krävs för olika studier. De kan ge råd om vilken
utbildning som är lämplig utifrån de mål man har med sina
studier. Studie- och yrkesvägledare finns på grundskolor,
gymnasieskolor, inom vuxenutbildning och på högskolor och
universitet.
Läs mer om studier på webbplatserna:
www.syoguiden.com
www.utbildningsinfo.se
www.skolverket.se

Svenska för invandrare
Svenska för invandrare, SFI, är till för vuxna som är folkbokförda och saknar grundkunskaper i svenska.
SFI har tre olika studievägar. Studievägarna är anpassade
efter olika studiebakgrund och studievana. Till exempel studerar man olika fort och med olika studietekniker i studieväg
1, 2 och 3.
Inom de tre studievägarna finns olika kurser; A, B, C och
D. Kurserna är olika avancerade och anpassade efter olika
språknivå.

cations you need for different kinds of programmes. The
counsellors can advise you about what programme is best
for you based on your particular goals. They work at compulsory schools, upper secondary schools, adult education
programmes, colleges and universities.
You can read more on these web sites:
www.syoguiden.com
www.utbildningsinfo.se
www.skolverket.se

Swedish for immigrants
The Swedish for Immigrants (SFI) programme is for adults
who are registered in a municipality and lack basic knowledge of the language.
There are three different study programmes in SFI for
people with different education backgrounds. The study
programmes have different speeds and use different techniques.
Each study program has courses on different levels for people who know different amounts of Swedish.

För att veta vilken studieväg och kurs man ska börja läsa kan
man göra ett SFI-test.

You can take a test to find out which study programme and
course is the best one for you.

Vill man studera vidare när man läst färdigt D-kursen på SFI
kan man söka till en kurs som heter svenska som andraspråk,
SAS. SAS finns på grundläggande eller gymnasial nivå.

After you have finished your SFI studies, you can take a
course called Swedish as a second language, SAS. You can
take this course at a primary education or secondary education level.

Inom SFI och SAS finns även språkutbildningar som är
inriktade mot ett speciellt yrke. De riktar sig till personer
som har yrkeserfarenhet eller yrkesutbildning från ett annat
land. Exempel på yrkesinriktade utbildningar är svenska för
företagare och svenska för pedagoger. I utbildningarna ingår
både teoretiska studier och praktik.
För att anmäla sig till SFI eller få mer information, kan man
kontakta sin kommun.
Läs mer om SFI-studier på webbplatsen: www.syoguiden.com
Läs mer om kursplaner för SFI på webbplatsen:
www.skolverket.se
Informationen finns på 14 språk.

SFI and Swedish as a Second Language (SAS) programmes
also have courses that focus on specific occupations. If you
have vocational training or experience in another country,
one of the courses might be for you. Among such courses
are Swedish for Businesspeople and Swedish for Educators.
The courses include both theoretical topics and practical
experience.
Contact your municipality to take part in SFI studies or to
get more information.
You can read more about SFI studies on this website:
www.syoguiden.se
You can read more about different SFI courses on this website:
www.skolverket.se
The information is available in 14 languages.

Komvux
Komvux är det korta ordet för Kommunal Vuxenutbildning.
Vuxna som inte har gått grundskola eller gymnasium kan
läsa på komvux. Man kan även läsa på komvux om man saknar betyg i enstaka ämnen.

Municipal adult education
Municipal adult education is known as komvux in Sweden.
Adults who have not participated in primary or secondary
education can study at komvux. You can also take komvux
classes if you lack certification in certain subjects.
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På komvux är studierna mer koncentrerade och antalet
undervisningstimmar är färre än i grundskola och på gymnasium. Man kan läsa på komvux på dagtid, kvällstid eller på
distans. Distans betyder att man studerar hemifrån, och inte
går till skolans lokaler mer än några tillfällen per termin.

Komvux has fewer teaching hours than primary or secondary education, and the studies are more focused. You can
take day classes, night classes or distance classes. Taking
distance classes means that you study at home and only go
to the school a few times each term.

Studier på komvux kan ge grundläggande behörighet till
högskolestudier. Det betyder att man kan söka till högskola
och universitet efter sina studier på komvux.

If you have attended a municipal adult education programme, you may qualify for higher education. In other
words, you can apply to a college or university after completing the programme.

Det är gratis att studera på komvux, men studenterna får
själva betala för böcker och annat studiematerial. Personer
som har fyllt 20 år och studerar på minst halvtid kan söka
studiebidrag och studielån hos Centrala studiestödsnämnden, CSN. Läs mer om CSN och att söka studiemedel längre
ned i texten.
Läs mer om studier på komvux på webbplatsen:
www.syoguiden.com

Folkhögskola
Även folkhögskolor har utbildningar för vuxna som inte har
gått grundskola eller gymnasium. Allmän kurs på folkhögskola ger grundskole- och gymnasiekompetens.
Man kan även läsa enstaka kurser på folkhögskola, i till
exempel musik, textil, globalisering och mycket annat. Man
kan också läsa eftergymnasiala yrkesutbildningar, som till
exempel fritidsledare- eller teckenspråkstolksutbildning.
Folkhögskolorna försöker ha mindre studiegrupper och eleverna studerar ofta tillsammans i en klass på heltid. De flesta
folkhögskolorna är knutna till folkrörelser, ideella organisationer eller föreningar, och en del skolor drivs även av landsting och regioner.
Studier på folkhögskola kan ge grundläggande behörighet till
att studera på högskola eller universitet.
Det är gratis att studera på folkhögskola. Personer som har
fyllt 20 år och studerar på minst halvtid kan söka studiebidrag och studielån hos Centrala studiestödsnämnden, CSN.
Läs mer om CSN och att söka studiemedel längre ned i texten.
Läs mer om studier på folkhögskola på webbplatsen:
www.folkhogskola.nu
Information finns på lättläst svenska.

Studying at komvux is free, but students must pay for their
books and other materials they need. People who are over
20 and studying at least half-time can apply for student
grants and student loans from Centrala studiestödsnämnden, CSN. You can read more about CSN and how to apply
for student grants and loans further on in this text.
You can read more about komvux studies on this website:
www.syoguiden.com

Folk high schools
Folk high schools also have programmes for adults who have
not graduated from compulsory or upper secondary school.
General studies at a folk high school provide the equivalent
of a compulsory or upper secondary school education.
You can also take courses in music, textiles, globalization and many other subjects at a folk high school. Folk
high schools also offer vocational training, for instance to
become a recreation leader or a sign language interpreter.
Folk high schools try to have smaller student groups, and
students often study together full time. Most folk high
schools are connected to national movements, non-profit
organizations or societies, and some folk high schools are
run by the counties.
Studying at a folk high school can give you the certification
you need to apply to university.
Studying at a folk high school is free. People who are over 20
and studying at least half-time can apply for student grants
and student loans from Centrala studiestödsnämnden, CSN.
You can read more about CSN and how to apply for student
grants and loans further on in this text.
You can read more about studying at a folk high school here:
www.folkhogskola.nu. The information is available in
easy- to- read Swedish.
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Kvalificerad yrkesutbildning och
yrkeshögskoleutbildning
Kvalificerad yrkesutbildning, KY, och Yrkeshögskoleutbildning,
Yh, är utbildningar för vuxna som redan har en gymnasiekompetens, där undervisning kombineras med praktik i arbetslivet.

Advanced vocational training and technical
college training
Kvalificerad yrkesutbildning, KY, and Yrkeshögskoleutbildning,
Yh, are two types of vocational training for people who have
a secondary school certification.

Utbildningarna har en stark koppling till arbetslivet, och
syftet är att de snabbt ska leda till arbete. Utbildningarna
är minst sex månader långa, men kan vara längre är tre år.
Utbildningarna kan leda till en kvalificerad yrkesexamen eller
en yrkeshögskoleexamen.

Both KY and Yh mix theory and practice, and their purpose is to lead to employment. The courses are at least six
months long, and some are more than three years long. A
completed course gives you a KY or Yh certification.

KY-utbildningar och Yh-utbildningar finns inom många olika
utbildningsområden, till exempel inom teknik och tillverkning,
ekonomi, administration, hälso- och sjukvård, omsorg, turism,
restaurang, IT, bygg, lantbruk, livsmedel och transport.
Det är gratis att studera på KY-utbildning och Yh-utbildning.
Personer som har fyllt 20 år och studerar på minst halvtid
kan söka studiebidrag och studielån hos Centrala studiestödsnämnden, CSN. Läs mer om CSN och att söka studiemedel längre ned i texten.

There are many different KY and Yh courses in technology,
manufacturing, economics, administration, health care,
tourism, IT, construction, farming and other subjects.
KY and Yh courses are free. People who are over 20 and
studying at least half-time can apply for student grants and
student loans from Centrala studiestödsnämnden, CSN.
You can read more about CSN and how to apply for student
grants and loans further on in this text.
You can read more about KY and Yh courses on this website:
www.yhmyndigheten.se

Läs mer om KY- och Yh-studier på webbplatsen:
www.yhmyndigheten.se

Högskola och universitet
På högskola eller universitet kan man läsa hela program eller
enstaka kurser. Det finns till exempel juristprogram, läkarprogram och psykologprogram som ger en komplett utbildning till dessa yrken.

University studies
At a university or university college you can study towards
a certain profession or you can take individual courses. For
instance, there are education programmes where you can
study to become a lawyer, a doctor or a psychologist.

Det finns även enstaka kurser i till exempel företagsekonomi, mikrobiologi, litteraturvetenskap, genusvetenskap eller
biokemi.

There are also individual courses in such subjects as business administration, microbiology, literature, gender studies
and biochemistry.

Kurserna kan vara ett par veckor eller en termin långa.
Programmen är ofta tre år långa eller mer. Avklarade kurser
och program på högskola och universitet ger akademiska
högskolepoäng.

The courses can last between a couple of weeks and an
entire term. The education programmes are usually three
years or more. Successfully completed courses or programs
give högskolepoäng, academic study credits.

För att söka till högskola eller universitet krävs en generell
grundläggande behörighet. Ofta ställs också krav på särskild
behörighet, beroende på vilken kurs eller utbildning man
söker. Behörighet får man genom gymnasiestudier eller motsvarande studier på komvux eller folkhögskola.

You must be qualified to study at a university or university
college. For some educations, you need special qualifications. You can be certified as qualified through secondary
studies or studies at komvux or a folk high school.

Vuxna kan studera gratis på högskolan eller universitet men
betalar själva för sina böcker och annat studiematerial.
Studenter på högskola och universitet kan söka studielån
och studiebidrag hos Centrala Studiestödsnämnden, CSN.
Läs mer om CSN och att söka studiemedel längre ned i texten.
Läs mer om utbildning på högskola och universitet på
webbplatsen: www.studera.nu

Studying at a university or university college is free, but
students must pay for their books and other materials they
need. People who study at a university or university college can apply for student grants and student loans from
Centrala studiestödsnämnden, CSN.
You can read more about CSN and how to apply for student
grants and loans further on in this text.
You can read more about educations at universities and
university colleges here: www.studera.nu
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betyg och studiemedel

certifications and student
grants

Utländska betyg från gymnasiet
För att få en bedömning av sina betyg från en avslutad gymnasieutbildning från ett annat land kan man vända sig till
Verket för högskoleservice, VHS.

Secondary education certificates
The Swedish authority Verket för högskoleservice, VHS, will
inspect your secondary school certificate and tell you what
the certificate qualifies you for in Sweden.

VHS läser betygen från hemlandet och säger vad de är värda
i Sverige. VHS bedömer bara betyg från gymnasiet. Det tar
mellan sex månader och ett år att göra en bedömning av
utländska betyg för VHS. Utländska betyg kan behöva översättas. Läs mer om det längre ned i texten.

VHS only inspects secondary school certificates. Getting a
certificate inspected can take between six months and one
year. Certificates from other countries may need to be translated. You can read more about this further on in the text.

Om man har avslutat en gymnasieutbildning i ett annat land,
kan man ha behörighet att läsa på svensk högskola eller universitet. Kunskaper i svenska och/eller engelska krävs dock
för de flesta kurser och utbildningar.

If you graduated from upper secondary school in another
country, you may qualify to attend a Swedish college or university. Most courses and programmes require knowledge of
Swedish and/or English.
You can read more about what the VHS does here: www.vhs.se

Läs mer om bedömningar av utländska gymnasiebetyg på
webbplatsen: www.vhs.se

Utländska betyg från högskola eller universitet
Personer som har en avslutad utländsk högskoleutbildning
kan få den bedömd av myndigheten Högskoleverket. Det
kan vara bra att ha ett utlåtande från Högskoleverket när
man söker arbete, så att arbetsgivarna förstår vad utbildningen motsvarar i Sverige. Utländska betyg kan behöva
översättas. Läs mer om det längre ned i texten.
Läs mer om bedömningar av utländsk högskoleutbildning på
webbplatsen: www.hsv.se
Information finns på lättläst svenska och på andra språk.

Certificates or degrees from universities
or university colleges
Those who have finished a university or university college
education in another country can have their certificate
or degree inspected by the authority Högskoleverket. A
statement from Högskoleverket can be useful when you
are applying for a job, so employers understand what your
education corresponds to in Sweden. Certificates or degrees
from other countries may need to be translated. You can
read more about that further on in the text.
You can read more about how Högskoleverket inspects certificates and degrees on their website: www.hsv.se.
The information is available in easy-to-read Swedish
and in other languages.

Översättning av utländska betyg
För att lämna in utländska gymnasiebetyg eller betyg från
avslutad högskoleutbildning för bedömning behöver betygen
vara översatta till svenska eller till engelska. Betyg utfärdade
på franska, tyska, spanska eller de nordiska språken behöver
inte översättas. Översättningen ska vara gjord av en auktoriserad översättare.
Man kan själv kontakta en översättare, till exempel genom
en tolkförmedling eller myndigheten Kammarkollegiet.
Översättaren måste vara auktoriserad, vilket betyder att
översättaren är godkänd av Kammarkollegiet.

Translation of certificates and degrees
You need to have your certificates from your secondary
education or your university education translated into
Swedish or English in order to have them inspected by VHS
or Högskoleverket. Certificates or degrees written in French,
German, Spanish or one of the Nordic languages do not
need to be translated. The translation must be done by an
authorized translator.
You can contact a translator through an interpreting agency
or the Swedish Legal, Financial and Administrative Services
Agency. The translator must be authorised (approved by
the Swedish Legal, Financial and Administrative Services
Agency).
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Läs mer på webbplatsen: www.kammarkollegiet.se. Information
finns på lättläst svenska.

Arbetsförmedlingen kan i vissa fall betala för översättning av
betyg. Det gäller framför allt när en översättning kan leda till
bättre möjligheter att få ett arbete.
Läs mer på webbplatsen: www.arbetsformedlingen.se.
Information finns på olika språk.

Studiemedel för att kunna studera
De flesta utbildningar för vuxna i Sverige är gratis, men studenterna får själva betala för böcker och studiematerial. För
att kunna försörja sig under studietiden, för att ha råd med
hyra och mat, kan man söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden, CSN.
Studenter på folkhögskola, komvux, kvalificerad yrkesutbildning, högskola och universitet kan söka studiemedel från
CSN. Studiemedel består av bidrag och lån. Man kan ansöka
om bara bidrag eller om både bidrag och lån.
Bidraget får studenten behålla, men lånet ska betalas tillbaka med ränta när studierna är klara. Ränta betyder att
man betalar en kostnad för pengarna som man har lånat
från CSN.
För utländska medborgare sker en särskild prövning hos
CSN, beroende på vilken typ av uppehållstillstånd studenten
har.
Läs mer om studiemedel på webbplatsen:
www.csn.se.
Information finns på lättläst svenska och på andra språk.

You can read more on their website: www.kammarkollegiet.se.
The information is also available in easy-to-read Swedish.

The Swedish Public Employment Service may sometimes
pay to have your certificates or degrees translated, mainly
when a translation can give you a better chance at a job.
You can read more on their website:
www.arbetsformedlingen.se. The information is available
in several languages.

Study grants and study loans
Adult education in Sweden is for the most part free, but
students must pay for their own books and other materials.
To afford housing and food while you are studying, you can
apply for study grants and study loans from CSN.
Students at a folk high school, in municipal adult education
(komvux), in vocational training, or at a university or university college can apply for study grants and study loans. You
can apply for just a grant or both a grant and a loan.
The study grant is yours to keep, but you must repay the
study loan, with interest, when you have finished your studies. Interest means that you pay a cost for the money you
have borrowed from CSN.
CSN will do a particular kind of scrutiny of foreign nationals
who apply for a loan, depending on what kind of residence
permit they have.
You can read more about student loans on their website:
www.csn.se. The information is available in easy-to-read
Swedish and in other languages.
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Det här är det
viktigaste i texten:

The most important
information:

• Vuxna kan studera på komvux, folkhögskola, högskola
eller universitet. Studierna är gratis.

• Adults can study in municipal adult education (komvux),
at a folk high school, and at a university or university college. This education is free.

• Studie- och yrkesvägledare i kommunen kan ge information om olika utbildningar och skolor.
• Vuxna som är folkbokförda i en kommun och inte har
grundkunskaper i svenska språket, har rätt till svenska för
invandrare, SFI.
• Verket för högskoleservice, VHS, kan göra en bedömning av
gymnasiebetyg från andra länder.
• Högskoleverket kan göra en bedömning av avslutad högskoleutbildning från andra länder.
• Vuxna som studerar kan ansöka om studiebidrag och studielån hos CSN. Bidraget får man behålla men lånet ska
betalas tillbaka med ränta.

• The study and vocational counsellor in your municipality
can give you information about different educations and
schools.
• Adults who are registered in a municipality and lack basic
knowledge of Swedish are entitled to attend a Swedish for
Immigrants (SFI) programme.
• The authority Verket för högskoleservice, VHS, can inspect
secondary school certificates and write a statement.
• The authority Högskoleverket can inspect university certificates and degrees and write a statement.
• Adult students can apply to CSN for study grants and
study loans. The grant is yours to keep, but you must repay
the loan with interest.

Senast uppdaterad: oktober 2010
Källor: Syoguiden.com, Utbildningsinfo.se, Skolverket, Folkhögskola.
nu, Myndigheten för yrkeshögskolan, Studera.nu, Verket för högskoleservice, Högskoleverket, Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden
Översättning: Centrum för Lättläst, Semantix
Ansvarig utgivare: Per Andersson, Botkyrka kommun
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Barnomsorg och utbildning
för barn

Care and Education of
Children

Det här avsnittet handlar om barnomsorg och
utbildning för barn. Det handlar om förskola,
grundskola, särskola, fritidshem, gymnasium
och om modersmålsundervisning. Det handlar även om hur föräldrarna kan vara delaktiga i sina barns barnomsorg och skolgång.

This section is about the care and education
of children. That includes nursery schools,
compulsory schools, schools for students
with learning disabilities, after-school recreation centres, upper secondary schools and
native language instruction. We also discuss
ways that parents can participate in their
children's care and education.

barnomsorg

child care

Barnomsorg är pedagogiska verksamheter för barn, och ska
göra det möjligt för föräldrar att arbeta och studera. Även
barn till föräldrar som söker arbete eller är hemma med
yngre syskon har rätt till barnomsorg. Barnomsorgen sköts
av kommunen. Ofta finns även kooperativa och privata alternativ.

Child care, which consists of educational activities, enables
parents to work or study. Children whose parents are looking for a job or taking care of their younger siblings at home
are also entitled to child care. In addition to child care run
by the municipality, cooperative and private alternatives are
often available.
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Öppen förskola
Öppen förskola är en träffpunkt för föräldrar och små barn.
Dit kan barn och föräldrar gå för att träffas och leka. Det
finns personal på öppna förskolan men föräldern måste hela
tiden vara med. Öppna förskolor drivs av kommunen eller
andra organisationer, till exempel kyrkan. Verksamheten är
gratis och man kan gå dit när det är öppet utan att anmäla
sig.

Open nursery schools
Open nursery schools serve as a place where parents and
young children can get together and play. Although the
schools are staffed, every child must be accompanied by a
parent. Each school is run by the municipality, the church or
another organization. Parents can take their children free of
charge whenever the school is open without registering in
advance.

Förskola för de små barnen
I Sverige får de små barnen gå i förskola (dagis) när föräldrarna arbetar eller studerar. Förskola finns för barn från 1 till
5 år.

Nursery schools
All 1-5 year-olds in Sweden have the right to attend nursery
school while their parents are working or studying.

Det finns både kommunala och privata förskolor. Barnet kan
också gå på familjedaghem, eller hos dagmamma som det
också kallas. Kommunerna kan i vissa fall också ge barnomsorg på kvällar och nätter, om föräldrarna arbetar då.

Both municipal and private nursery schools are available.
Children can also go to a family day nursery (child minder).
In some cases, municipalities may also provide child care in
the evening or at night if parents are at work.

Alla förskolor ska följa samma regler men kan ha olika pedagogik. Barn i förskolan ska få lek, omsorg, lärande, trygghet
och utveckling.

All nursery schools must follow the same rules but may use
different teaching methods. Nursery school children are
given care, instruction, security, help in developing and the
opportunity to play.

Barn med ett annat modersmål än svenska ska få möjlighet
att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

Children whose native tongue is other than Swedish have
the chance to improve in both languages.

En del av personalen har högskoleutbildning, de kallas för
förskollärare. Annan personal har gymnasieutbildning och
kallas för barnskötare.

Staff members with academic training are called nursery
school teachers. Those with upper secondary training are
referred to as child minders.

För att ansöka om en kommunal förskoleplats för sitt barn
ska man kontakta sin kommun. Privata förskolor har sina
egna köer och för att ansöka om plats kontaktar man förskolan direkt. Man betalar en avgift för att ha sitt barn i förskola.
Det kostar lika mycket att ha sina barn i privat förskola som i
kommunal förskola. Avgiften är anpassad efter inkomsten.

Parents who want to apply for their children to attend a
municipal nursery school should contact the municipality.
Private nursery schools have their own queues – parents
must contact the school directly to apply. Parents pay a
fee for their children to attend nursery school. Private and
municipal nursery schools cost the same. The fee is based
on income.

Inskolning på förskola
När ett barn börjar på förskola är inskolning viktig för att
barnet ska vänja sig vid den nya miljön och alla nya människor. Det ger också föräldrarna en chans att lära känna det
som kommer att bli en stor del av barnets vardag.

Orientation at nursery school
Orientation helps children who start nursery school get used
to the new setting and group of people. It also gives parents
a chance to become acquainted with a place that will be big
part of their children's lives.

Föräldrars delaktighet i barnomsorgen
För att förskoleverksamheten ska bli så bra som möjligt för
barnen jobbar förskolor och familjedaghem tillsammans
med föräldrarna. Det sker genom utvecklingssamtal, föräldramöten och olika typer av råd där föräldrar och personal
kan träffas och prata om hur förskolan arbetar och hur det
går för barnen.

Parental participation in child care
Nursery schools and family day nurseries cooperate with
parents to ensure that child care will be as effective as
possible. Progress reviews, parent-teacher meetings and
parent’s councils allow for discussion about how nursery
schools work and how children are doing.
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För barn är det ofta positivt att känna att deras föräldrar
engagerar sig i förskolan, och föräldrarna får också en förståelse för barnets vardag och utveckling.

Children often respond positively when their parents get
involved in their nursery school, while parents have the
chance to understand more about their children's life and
development.

utbildning för barn

education of children

Grundskolan i Sverige är obligatorisk för alla barn. För ungdomar som gått klart grundskolan finns gymnasieskolan.
Gymnasieskolan är frivillig men de flesta ungdomar väljer
att läsa på gymnasiet.

All children in Sweden must attend compulsory school.
Those who finish compulsory school may continue on to
upper secondary school. Although upper secondary school
is voluntary, most young people decide to attend.

Förskoleklass för barn som fyller 6 år
Det året barnet fyller 6 år får hon eller han börja i förskoleklass. Förskoleklassen är en frivillig och kostnadsfri skolform
som ska förbereda barnet för grundskolan.

Preschool class for children who have turned 6
Children are eligible to start preschool class the year they
turn 6. Preschool class, which is voluntary and free of
charge, prepares children for compulsory school.

För att ansöka om förskoleklass för sitt barn kontaktar man
sin kommun.

Parents who want to apply for their children to attend preschool class must contact the municipality.

Grundskola för barn mellan 7 och 16 år
Grundskolan är nio år och obligatorisk för alla barn. Varje
läsår i grundskolan har två terminer, en hösttermin och en
vårtermin.

Compulsory school for 7-16 year-olds
All children must attend nine-year compulsory school.
Each year of compulsory school consists of an autumn
and spring term.

När barnet fyller 7 år börjar det i grundskolan. Det är gratis
att gå i grundskolan och barnen får också gratis böcker och
lunch.

Children start compulsory school when they turn 7.
Instruction, textbooks and daily lunches are all free of charge.

Det finns kommunala grundskolor och privata grundskolor. Alla grundskolor ska följa samma regler och läroplan.
Läroplanen säger vad barn ska lära sig i skolan. Myndigheten
Skolverket skriver regler för grundskolan och beslutar om
läroplan.
I grundskolan sätts betyg i slutet av varje termin från och
med årskurs 8. Betyg sätts av läraren och man kan få
Godkänt (G), Väl godkänt (VG) eller Mycket väl godkänt
(MVG). Om en elev inte når målen för betyget Godkänt i
ett ämne sätts inget betyg. I slutet på årskurs 9 får eleven
ett slutbetyg. Slutbetyget använder man om man vill söka
vidare till gymnasieutbildning.
Läs mer på webbplatsen: www.skolverket.se
Information finns på lättläst svenska.

Fritidshem
Kommunen ska ordna verksamhet för skolbarn efter skoltid,
så kallade fritidshem. Barn som är mellan 6-12 år kan gå på
fritidshem om föräldrarna arbetar eller studerar. Fritidshem
ska komplettera skolan och ge barnen en meningsfull fritid

A compulsory school is run by either the municipality or a
private organization. All compulsory schools must follow
the same rules and curricula. The curricula determine what
material children are taught. The Swedish National Agency
for Education issues compulsory school rules and curricula.
Starting with year 8, the teacher awards a grade for each
subject at the end of the term. The grading scale goes from
Passed (G) to Passed with Distinction (VG) to Passed with
Great Distinction (MVG). A student who does not meet the
requirements for Passed receives no grade in that particular
subject. At the end of year 9, students are awarded a final
grade, which they use when applying to an upper secondary
school.
Find out more at www.skolverket.se
Information is available in easy-to-read Swedish.

After-school recreation centres
Each municipality arranges an after-school recreation centre
for 6-12 year-olds whose parents are working or studying.
The purpose of the centres is to supplement school activities, provide children with meaningful recreational oppor-
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och vara stöd i deras utveckling. Samtidigt ska fritidshemmen göra det möjligt för föräldrar att arbeta eller studera.

tunities, and support their development. The centres also
make it possible for parents to work or study.

Det finns både kommunala och privata fritidshem. I båda
betalar man en avgift. Avgiften är anpassad efter inkomsten.

Both municipal and private after-school recreation centres are
available. Both kinds charge a fee that is based on income.

Gymnasieskolan
För ungdomar som gått klart grundskolan finns gymnasieskolan. Gymnasieskolan är frivillig. De flesta ungdomar i
Sverige väljer att gå på gymnasiet.

Upper secondary schools
Young people who finish compulsory school may continue on
to upper secondary school. Although upper secondary school
is voluntary, most young people in Sweden decide to attend.

Det finns kommunala gymnasier och det finns privata gymnasier. Man får söka till det gymnasium man vill gå på och till de
gymnasieprogram man vill läsa. Det finns till exempel samhällsvetenskapsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet, medieprogrammet, elprogrammet eller naturvetenskapsprogrammet.

An upper secondary school may be run by either the municipality or a private organisation. Young people apply to the
school they want to attend and the programme they want to
take. Among the available programmes are Social Sciences,
Child Recreation, Media, Electrical Engineering and Science.

Även om eleverna får välja program ingår alltid svenska,
engelska och matematik i studierna. Ämnen som alla måste
läsa på gymnasiet kallas kärnämnen.

Swedish, English and Mathematics are automatically
included in all programmes. Core subjects are those that all
students must take.

Programmen är tre år och det är gratis att gå på gymnasiet.
De flesta skolor har också gratis lunch för eleverna.

Each programme lasts for three years and is free of charge.
Most schools also offer free lunches.

Läs mer på webbplatsen: www.utbildningsinfo.se
Information om de olika gymnasieprogrammen finns på flera
olika språk och på lättläst svenska.

Find out more at www.utbildningsinfo.se
Information about the various upper secondary programmes
is available in a number of different languages,
as well as easy-to-read Swedish

IVIK
För ungdomar som inte talar svenska så bra finns
Individuella programmets introduktionskurs för invandrare,
IVIK. Det är ett gymnasieprogram för ungdomar i åldern 16 20 år som nyligen har fått uppehållstillstånd eller söker asyl.
På IVIK läser man svenska, engelska samt samhälls- och
naturorienterade ämnen.

Introductory course for immigrants
The individual programme introduction course for immigrants (IVIK) is available to students who need help in
speaking better Swedish. It is intended for 16-20 year-old
upper secondary students who recently obtained residence
permits or are seeking asylum. Students who take IVIK
study Swedish and English, as well as social science and science subjects.

Särskola
Särskolan är en skola där barn och ungdomar med psykisk funktionsnedsättning får en anpassad utbildning.
Utbildningen ska så långt det är möjligt motsvara utbildningen i grundskolan och gymnasieskolan. Barnen har skolplikt i nio år.

Schools for students with learning disabilities
Schools for students with learning disabilities offer specially
adapted instruction. To the extent possible, they provide an
education that matches compulsory and upper secondary
schools. Children must attend for nine years.

Efter särskolan kan eleverna fortsätta studera på den fyraåriga gymnasiesärskolan.

Specialskola
I specialskolan går elever som är döva eller hörselskadade, har
en svår språkstörning eller har en synskada i kombination med

After completing a school for students with learning disabilities, they may go on to a four-year upper secondary school.

Special needs schools
Students at special needs schools are either deaf, hearing
impaired, have a severe language disorder or have impaired
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annat funktionshinder. Specialskolan ska motsvara grundskolan så långt det är möjligt, och finns upp till årskurs tio.

vision combined with another disability. Special needs schools,
which match compulsory education to the extent possible,
are available through year 10.

Modersmålsundervisning
Modersmålsundervisning är ett eget ämne i grundskolan.
Barn och ungdomar som talar ett annat språk än svenska
hemma kan få modersmålsundervisning. Det gäller både i
förskolan, grundskolan, särskolan och gymnasieskolan.

Native language instruction
Native language instruction is a separate subject in compulsory education. The course is available to children and
young people attending a nursery school, compulsory
school, school for students with learning disabilities or
upper secondary school who speak a language other than
Swedish at home.

Modersmål och lärande hänger ihop. Det är viktigt för barn
att lära sig sitt modersmål för att lättare kunna utvecklas
och lära också på svenska.
För att ansöka om modersmålsundervisning ska föräldrarna
ta kontakt med skolan eller sin kommun.

Föräldrars delaktighet i sina barns skolgång
Som förälder har man rätt att få veta vad som händer i skolan och hur det går för ens barn. Personalen ska samtala
med föräldrarna om hur eleverna trivs, utvecklas och lär.
Skolorna använder sig av olika sätt för att göra föräldrarna
delaktiga i sina barns skolgång, till exempel genom utvecklingssamtal, veckobrev, föräldramöten eller föräldraråd.
Föräldramöten är viktiga för kontakten mellan föräldrar och
lärare. Föräldrarna får information om vad som pågår i skolan och hur lärarna lägger upp sitt arbete. Och föräldrarna
har möjlighet att ta upp frågor som de tycker är viktiga. En
del skolor informerar även föräldrarna genom så kallade
veckobrev.

Learning and a student's native language are closely related. It
is important for children to learn their native language so that
they can develop and learn in Swedish more easily as well.
Parents who want to apply for their children to take native
language instruction must contact the school or municipality.

Parental participation in children's education
Parents have the right to know what is happening at their
children's school and how they are doing. Staff members
are available to speak with parents about how students are
getting along, developing and learning. Progress reviews,
weekly newsletters, parent-teacher meetings and parent's
councils are among the ways that parents can become
involved in their children's education.
Parent-teacher meetings are important forums. Parents
obtain information about what is happening at the school
and how teachers plan their activities. They have the chance
to bring up questions that are on their mind. Some schools
also publish weekly newsletters for parents.

Minst en gång per termin ska föräldrar och barn träffa läraren eller klassföreståndaren för att ha ett utvecklingssamtal.
Samtalet ska handla om hur barnet har det i skolan, hur det
går i de olika ämnena och hur skolan och föräldrarna kan
stödja barnets utveckling. Det ska också handla om hur
barnet kommer överens med andra barn och med personal i
skolan och om det kanske finns händelser som hon eller han
behöver hjälp med att hantera.

At least once every term, children and their parents are to
meet with the teacher or home room teacher for a progress
review. The review looks at how the child is doing at school
and in the various subjects, as well as how the school and
parents can support the child's development. The review
also covers how well the child is getting along with classmates and staff and whether anything has occurred that the
child needs help in dealing with.

Föräldraråd brukar bestå av en eller två föräldrar från varje
skolklass. I föräldrarådet pratar man om skolfrågor och ofta
väljs några föräldrar till representanter för att ha kontakt
med skolans personal. Att engagera sig i ett föräldraråd är
ett sätt att lära sig mer om skolans verksamhet och påverka
i skolfrågor som man tycker är viktiga.

A parent's council normally consists of one or two parents
from each class. Council meetings discuss school-related
matters and often choose several parents to serve as representatives when communicating with the staff. Getting
involved in a parent's council is one way for parents to learn
more about school activities and have an impact on areas
that they consider important
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Det här är det viktigaste i
texten:

The most important
information:

• Barn mellan 1-5 år som har föräldrar som arbetar eller
studerar kan gå i förskola eller på familjedaghem.

• If you are working or studying, your 1-5 year-old children
are eligible for nursery school or a family day nursery.

• Förskolor och familjedaghem arbetar tillsammans med
föräldrarna. På utvecklingssamtal och föräldramöten kan
föräldrar och personal träffas och prata om hur det går för
barnen.

• Both nursery schools and family day nurseries cooperate
with parents. Progress reviews and parent-teacher meetings provide you with the opportunity to discuss how your
children are doing in school.

• Grundskolan är nio år och obligatorisk för alla barn. När
barnet fyller 7 år börjar det i grundskolan.

• All children must attend nine-year compulsory school
starting at age 7.

• Barn som är mellan 6-12 år kan gå på fritidshem efter
skoltid om föräldrarna arbetar eller studerar.

• If you are working or studying, your 6-12 year-old children
are eligible for an after-school recreation centre.

• För ungdomar som gått klart grundskolan finns gymnasieskolan. Gymnasieprogrammen är tre år.

• Young people who complete compulsory school are eligible
for three-year upper secondary school.

• Särskolan är en skola där barn och ungdomar med psykisk
funktionsnedsättning får en anpassad utbildning.

• Schools for students with learning disabilities offer specially adapted instruction.

• Barn och ungdomar som talar ett annat språk än svenska
hemma kan få modersmålsundervisning. Det är viktigt
för barn att lära sig sitt modersmål för att lättare kunna
utvecklas och lära också på svenska.

• Native language instruction is available to children and
young people who speak a language other than Swedish at
home. It is important for children to learn their native language so that they can develop and learn in Swedish more
easily as well.

• För att föräldrar ska vara delaktiga i sina barns skolgång
bjuder skolorna in till föräldramöten och utvecklingssamtal.

• Schools invite you to attend progress reviews and parentteacher meetings so that you can be involved in your children's education.

Senast uppdaterad: oktober 2010
Källor: Syoguiden.com, Skolverket, Utbildningsinfo.se, Vårdguiden
Översättning: Semantix
Ansvarig utgivare: Per Andersson, Botkyrka kommun
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Demokrati, lag och rätt

Democracy, laws and rights

Det här avsnittet handlar om hur demokratin
fungerar och vilka grundläggande rättigheter och skyldigheter invånarna har. Avsnittet
handlar också om hur rättsväsendet ser ut.

This is where you can find out about how
democracy works and the rights and obligations that you have as an inhabitant of
Sweden. The section also describes the
Swedish judicial system.

så styrs sverige

sweden’s government

Sverige är en demokrati. Det betyder att makten utgår från
folket. Det sker genom att folket bestämmer vilka politiker
som ska styra landet.

Sweden is a democracy, which means that all power comes
from the people, who decide which politicians will govern.

Val till riksdagen, landstinget och kommunen

Elections to the Riksdag, county council and
municipal council
The electorate chooses the members of the Riksdag, county
council and municipal council once every four years. The
ballot is secret.

Folket väljer vilka politiker som ska sitta i riksdagen, landstinget och kommunen vart fjärde år. Valen är hemliga och
ingen behöver berätta vad man har röstat på.
För att få rösta ska man vara minst 18 år. I valet till riksdagen
krävs svenskt medborgarskap. I valen till landstinget och
kommunen kan man vara utländsk medborgare men man
måste vara folkbokförd i Sverige sedan minst tre år.

You have to be 18 or older in order to vote. To vote for the
Riksdag, you must be a Swedish citizen. You can vote for
the county council and municipal council if you are a foreign
national, but you must have been registered in Sweden for at
least three years.
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Ibland blir det folkomröstning

Ibland bestämmer kommunen eller riksdagen att det ska
vara en folkomröstning. Det betyder att invånarna i en kommun eller i hela landet får vara med och säga vad de tycker
om en viss fråga.
Vid den senaste folkomröstningen, år 2003, röstade svenska
folket om att byta pengar från kronor till Euro. Svenska folket
sade nej till Euro.
Läs mer om val, rösträtt och folkomröstningar på Valmyndighetens
webbplats: www.val.se
Information finns på lättläst svenska och på andra språk.

Riksdagen
I Sveriges riksdag sitter 349 kvinnor och män som kallas
riksdagsledamöter. De representerar alla de partier som fått
tillräckligt många röster i valet. År 2009 är 7 partier med i
riksdagen. Det finns många fler partier som inte sitter i riksdagen.
Riksdagen beslutar om vilka nya lagar som ska gälla i landet.
Riksdagen bevakar också att regeringen sköter sitt jobb, och
bestämmer hur statens pengar ska användas.

Referendums

Sometimes the municipal council or parliament decides to
hold a referendum. This means that the citizens in the municipality or the entire country get to vote on a certain question.
At the latest referendum, in 2003, the Swedes voted on
whether to change their money from kronor to euro. The
Swedish people said no to the euro.
Read more about elections, the right to vote and referendums
on this website: www.val.se
The information is available in easy-to-read Swedish and
other languages.

The parliament
The Swedish parliament or Riksdag consists of 349 women
and men who are called members of parliament, riksdagsledamöter. They represent the parties that received enough
votes in the election to get seats in parliament. In 2009
there were seven parties in the Riksdag. There are many
more parties outside the Riksdag.
The Riksdag passes laws, monitors how well the
Government is doing its job, and appropriates tax revenue.

Läs mer om Sveriges Riksdag på webbplatsen:
www.riksdagen.se
Information finns på lättläst svenska och på olika språk.

Learn more about the Riksdag at:
www.riksdagen.se
Information is available in easy-to-read Swedish and various
other languages.

Politiska partier
Det finns många stora och små politiska partier även utanför riksdagen. Det går bra att vända sig direkt till de politiska
partierna med frågor om vad de till exempel tycker i en viss
fråga. Partierna vill gärna ha nya medlemmar som vill engagera sig i politiken. Genom att engagera sig i ett politiskt
parti kan man vara med och påverka i samhället.

Political parties
There are many big and small political parties outside the
Riksdag. You can contact a party directly to ask what they
think about a particular issue. The parties are always looking
for new members to get involved. That is one way for you to
influence what happens in the community.

Läs mer om partierna och deras politik, och hur man kontaktar dem på deras webbplatser. Nästan alla riksdagspartier
har information på lättläst svenska och på andra språk.
Centerpartiet:
www.centerpartiet.se
Folkpartiet:
www.folkpartiet.se
Kristdemokraterna:
www.kristdemokraterna.se
Miljöpartiet:
www.mp.se

Learn more about the parties, their policies and how to contact them on their websites. Nearly all Riksdag parties have
information in easy-to-read Swedish and in other languages.
Centerpartiet (the Centre party):
www.centerpartiet.se
Folkpartiet (the Liberal party):
www.folkpartiet.se
Kristdemokraterna (the Christian Democrats):
www.kristdemokraterna.se
Miljöpartiet (the Green party):
www.mp.se
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Moderaterna:
www.moderat.se

Moderaterna (the Moderates):
www.moderat.se

Socialdemokraterna:
www.socialdemokraterna.se

Socialdemokraterna (the Social Democratic party):
www.socialdemokraterna.se

Vänsterpartiet:
www.vansterpartiet.se

Vänsterpartiet (the Left party):
www.vansterpartiet.se

Regeringen
Regeringens uppgift är att styra Sverige. Det sker genom
att regeringen ser till att riksdagens beslut genomförs.
Regeringen kan också föreslå nya lagar eller lagändringar.

The government
The job of the Government is to govern Sweden by making sure that the decisions of the Riksdag are enforced. The
Government can also propose new legislation or amendments to existing laws.

Till sin hjälp i arbetet har regeringen ett regeringskansli med
departement som arbetar med olika frågor. Till exempel
arbetar Utbildningsdepartementet med frågor om utbildning
och Kulturdepartementet arbetar med kultur-, medie- och
idrottsfrågor.
Det parti eller de partier som får flest röster i valet får bilda
regering.
Läs mer på regeringens webbplats: www.regeringen.se
Information finns på lättläst svenska och andra språk.

The Government Offices of Sweden have a number of ministries that assist the Government on various issues. For
instance, the Ministry of Education and Research deals with
education issues and the Ministry of Culture deals with cultural, media and sports issues.
The party or parties that receive the largest number of votes
in the election form a government.
You can read more on the government’s website:
www.regeringen.se
The information is available in easy-to-read Swedish and in
other languages.

Myndigheter
Regeringen har ungefär 300 statliga myndigheter under
sig, till exempel Polismyndigheten, Försäkringskassan och
Skatteverket. Myndigheterna ska arbeta med att genomföra
de lagar som riksdagen och regeringen har beslutat om.
Myndigheterna är självständiga. Det betyder att varken riksdagen eller regeringen får lägga sig i myndigheternas beslut.

Government agencies
Approximately 300 agencies, including the Police,
Försäkringskassan and Tax Agency, report to the
Government. The agencies help enforce the laws approved
by the Riksdag and Government. The agencies are autonomous – neither the Riksdag nor the Government may try to
influence their decisions.

Länsstyrelserna
Det finns 21 län i Sverige, och varje län har en Länsstyrelse.
Länsstyrelserna är regeringens och riksdagens filialkontor
i länen. Länsstyrelserna ser till att regeringens och riksdagens beslut får önskade effekter. Länsstyrelsen jobbar med
många olika frågor som rör länet, till exempel kring integration eller att skydda värdefulla naturområden.

The county administrative board
Each of Sweden's 21 counties has an administrative board.
The boards serve as the branch offices of the Government
and Riksdag. They see to it that the decisions of the
Government and Riksdag have the desired impact. The
boards deal with various county-related issues, such as integration and protecting nature reserves.

Läs mer om Länsstyrelserna på webbplatsen: www.lst.se
Information finns på lättläst svenska och på andra språk.

You can read more about the county administrative boards
here: www.lst.se. The information is available in easy-to-read
Swedish and in other languages.
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Landstinget
Landstingen ansvarar för bland annat hälso- och sjukvård.
Hälso- och sjukvården betalas till största delen av landstingsskatten, som alla som bor i landstinget är med och
betalar. Varje landsting bestämmer själva hur stor skatten
ska vara och hur den ska fördelas. Det finns 18 landsting i
Sverige.

The county council
The county councils are responsible for health care and
other matters. Health care is financed primarily by a general
county council tax. Each county council determines the size
and allocation of the tax. Sweden has 18 county councils.

Kommunen
Det finns 290 kommuner i Sverige. Kommunerna ansvarar
för det mesta av den samhällsservice som finns där vi bor.
Bland de största uppgifterna är förskola och skola, socialtjänst och omsorg om de äldre. Kommunerna ansvarar även
för bland annat svenska för invandrare, räddningstjänst, bibliotek och bostäder.

The municipality
Sweden has 290 municipalities. They are in charge of most
of the public services that are available in the local communities. Among their most important tasks are nursery
schools, compulsory schools, social services and elderly
care. Their other responsibilities include Swedish for
Immigrant programmes, rescue services, libraries and housing.

De partier som får flest röster i kommunvalet får också flest
platser i det som kallas kommunfullmäktige. Politikerna i
kommunfullmäktige beslutar om kommunens verksamhet.
När kommunfullmäktige träffas för att fatta beslut om kommunen kan man sitta med och lyssna. Mötena annonseras i
lokaltidningen och på kommunens webbplats.
Läs mer om kommuner och landsting på webbplatsen:
www.skl.se
Information finns på lättläst svenska och på engelska.

Sverige är med i EU
Sverige är medlem i Europeiska Unionen, EU. Lite fler än
hälften av länderna i Europa är med i EU. EU är från början
ett samarbete kring fred, men i dag samarbetar länderna på
flera områden, som till exempel ekonomi, miljö och jordbruk.
EU fattar beslut om nya lagar som gäller i alla medlemsländerna. Det betyder att Sveriges riksdag inte är ensam om att
besluta om lagar som ska gälla i Sverige. Vart femte år är det
val till EU-parlamentet. Då väljs de politiker som ska representera Sverige i EU. Nästa val är 2014.
Läs mer om EU på webbplatsen: www.eu-upplysningen.se
Information finns på lättläst svenska och på andra språk.

The parties that receive the most votes in the municipal
elections gain the most seats on the municipal council. The
politicians in the municipal council govern the work of the
municipality.
The general public can attend municipal council meetings.
The meetings are advertised in local papers and on the
municipality website.
You can read more about counties and municipalities here:
www.skl.se
The information is available in easy to read Swedish and in
English.

Sweden is a member of the EU
Sweden is a member of the European Union (EU). Just over
half of the European countries are members. The EU was
originally a peace project, but its members now collaborate
on economic, environmental, agricultural and other matters
as well.
The European Parliament passes laws that apply to all
member states. So the Riksdag is not the only body whose
laws are in effect in Sweden. Elections to the European
Parliament are held every five years. That is when Swedes
have the opportunity to choose their representatives. The
next election is in 2014.
You can read more about the EU on this website:
www.eu-upplysningen.se
The information is available in easy-to-read Swedish and in
other languages.
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välfärdssamhället

the welfare state

Sverige är i dag ett så kallat välfärdssamhälle. Välfärd handlar om människors levnadsförhållanden, till exempel om
ekonomi, hälsa, utbildning och boende.

Today, Sweden is a so-called welfare state. Welfare is about
people’s living conditions, such as economy, health, education and housing.

Ett välfärdssamhälle bygger på en tanke om solidaritet – att
alla människor ska bidra till och få del av välfärden. För att
det ska bli möjligt försöker samhället omfördela de resurser
och pengar som finns, till förmån för de människor som har
de sämst. Det sker genom skattesystemet.

A welfare state is based on the idea of solidarity – that
everyone contributes to, and gets their share of, the welfare.
To make this possible, the state tries to redistribute money
and resources to the benefit of those who have the least.
This is done through the tax system.

Välfärdssamhällets historia
Sverige har inte alltid varit ett välfärdssamhälle. I mitten av
1800-talet var Sverige ett fattigt land. Den största delen av
befolkningen jobbade då i jordbruket.

The history of the welfare state
Sweden has not always been a welfare state. In the middle
of the 19th century, Sweden was a poor country. Most of the
population worked in agriculture.

Från mitten av 1800-talet och fram till 1930 utvandrade
ungefär 1,3 miljoner svenskar till andra länder, framför allt
till USA, Canada, Sydamerika och Australien. Orsaken till
att så många människor utvandrade var bland annat fattigdom, religiös förföljelse, bristande framtidstro och politisk
ofrihet.

From the middle of the 19th century until 1930, about
1.3 million Swedes emigrated to other countries, mostly to
the US, Canada, South America and Australia. The reasons
why so many people emigrated were poverty, religious
persecution, lack of faith in the future and lack of political
freedom.

I slutet av 1800-talet förändrades Sverige från jordbrukssamhälle till industrisamhälle. Industrierna byggde på landets naturtillgångar, som järnmalm, skog och vattenkraft.

At the end of the 19th century, Sweden changed from an
agricultural society to an industrial one. The industries were
based in the natural resources of the country, such as iron
ore, timber, and water power.

Runt industrierna byggdes samhällen där industriarbetarna
och deras familjer bodde, gick i skolan och fick sjukvård. Den
sociala omsorg som utvecklades vid industrierna lade delvis
grunden för dagens välfärdssamhälle.
I slutet på 1920-talet började den blivande statsministern
Per Albin Hansson tala om begreppet folkhemmet, som
utgick från tanken om att befolkningen på lika villkor skulle
dela på landets resurser.
Med industrialiseringen och tanken om folkhemmet utvecklades så småningom den svenska socialförsäkringen. Den
ger i dag ett ekonomiskt skydd när man av olika anledningar
inte kan försörja sig genom att arbeta. Socialförsäkringen
gäller vid föräldraledighet, sjukdom, funktionsnedsättning
och ålderdom. Socialförsäkringen handläggs av myndigheten Försäkringskassan.
Läs mer om socialförsäkringen på webbplatsen:
www.forsakringskassan.se
De har information på flera språk.

Hur betalas välfärden?
Kostnaden för välfärden är givetvis stor. Den betalas med
skatter, egenavgifter och arbetsgivaravgifter.

Around the big industries, little towns were built where the
industrial workers and their families lived, went to school
and got medical care. The social care developed at the
industries was part of the basis for today’s welfare state.
The politician Per Albin Hansson, who later became prime
minister, began to talk about folkhemmet by the end of the
1920s. It is the idea that the people would share equally in
the resources of the country.
After the industrialization and the idea of the welfare state,
the Swedish social insurance developed. Today, it provides
financial protection for people who for various reasons cannot work to support themselves. The social insurance covers parental leave, illness, disability and old age. The social
insurance authority in Sweden is Försäkringskassan.
Read more about social insurance on their website:
www.forsakringskassan.se
They have information in several languages.

How is the welfare state financed?
Welfare is expensive. It is financed through taxes, payroll taxes,
and national insurance contributions paid by the individual.
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Alla betalar skatt på sina inkomster. Dessutom betalar man
en speciell skatt på allt man köper, moms.

Everyone in Sweden pays taxes on their earnings. Everyone
also pays value added tax on everything they buy.

Man betalar bara en del av kostnaden när man behöver
sjukvård, tandvård eller äldreomsorg. Denna del kallas för
egenavgift. Resten av kostnaden betalas genom skatter.

You only pay part of the cost for medical care, dental care
and geriatric care. This is called national insurance contribution, egenavgift. The rest of the cost is paid through taxes.

Arbetsgivaren ska förutom att betala lön till personalen även
betala en avgift till staten. Den avgiften kallas arbetsgivaravgift.

An employer pays a fee to the state as well as wages to
employees. This fee is called employer’s fee or payroll tax,
arbetsgivaravgift.

grundläggande rättigheter
och skyldigheter

basic rights and obligations

Det finns flera lagar och internationella överenskommelser
som skyddar invånarnas grundläggande rättigheter i Sverige.
Varje rättighet innebär också en skyldighet. Varje människa
har en skyldighet att respektera andra människors rättigheter.

A number of laws and international agreements protect
your basic rights as an inhabitant of Sweden. Every right also
entails an obligation. You are obligated to respect the rights
of other people.

Mänskliga rättigheter
Sverige har skrivit under på flertalet av de dokument som
berör mänskliga rättigheter inom Förenta Nationerna, FN.
De mänskliga rättigheterna säger att alla människor är födda
fria och lika i värde och rättigheter.

Human rights
Sweden has signed most of the United Nations’ documents
about human rights. The declaration of human rights states that
all human beings are born free and equal in dignity and rights.

De mänskliga rättigheterna ska gälla för alla människor över
hela världen, oavsett land, kultur eller sammanhang.
Här är några av rättigheterna:
• ländernas lagar och domstolar ska behandla alla människor lika
• länderna ska ta emot flyktingar som saknar skydd i sina
egna länder
• människor ska själva bestämma över sina liv
• man ska få gifta sig med vem man vill, tycka vad man vill
och tro på vilken gud man vill
• länderna ska kämpa mot fattigdom
• länderna ska se till att människor har arbete och bostad,
att de får äta sig mätta och lära sig att läsa och skriva
Läs mer om mänskliga rättigheter på webbplatsen:
www.manskligarattigheter.gov.se
Information finns på lättläst svenska och på andra språk.

Sveriges grundlagar
Grundlagarna talar om vilka friheter och rättigheter Sveriges
invånare har. Grundlagarna är svårare att ändra på än
andra lagar. Till exempel måste riksdagen rösta för samma

The human rights apply to all human beings in the world,
regardless of country, culture or context.
Here are some of your rights:
• everyone has the right to equal treatment by the laws and
courts of a country
• everyone has the right to seek and to get asylum from persecution
• everyone has the right to live the way he or she wants
• everyone has the right to get married, the right to freedom
of thought and opinion, and the right to freedom of religion
• every country shall work against poverty
• every country shall make sure that people have jobs and
homes, that they have enough to eat, and that they learn to
read and write
You can read more about human rights here:
www.manskligarattigheter.gov.se
The information is available in easy-to-read Swedish and in
other languages.

Sweden’s constitution
The Constitution describes the liberties and rights of
Sweden's inhabitants. The Constitution is more difficult to
amend than other laws. For instance, two sessions of the
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ändring i grundlagarna två gånger, med ett val emellan.
Grundlagarna ger människor rätt till bland annat:
• Religionsfrihet – att tro på vad man vill och ha vilken religion man vill
• Tryckfrihet – att få skriva och trycka texter med vilket
innehåll man vill
• Yttrandefrihet – att få säga och skriva och uttrycka vad
man vill
• Informationsfrihet – att få ge och ta emot information.
• Föreningsfrihet – att få bilda föreningar med andra och
tala om vad man vill
• Mötesfrihet – att samlas som man vill och tala om vad
man vill
• Demonstrationsfrihet – att få ordna och delta i demonstration på allmän plats
• Allemansrätten – att alla människor har rätt att vara ute i
naturen
Läs mer om Sveriges grundlagar på webbplatsen:
www.riksdagen.se
Information finns på lättläst svenska och på andra språk.

Riksdag must vote for an amendment before it takes effect.
Below are some of the rights to which you are constitutionally entitled as an inhabitant of Sweden:
• freedom of religion – the freedom to have whichever religion you want and to believe whatever you want to believe
• freedom of the press – the right to write and print whatever you want
• freedom of speech – the right to say and write and express
whatever you wan
• freedom of information – the right to give and receive information
• freedom of association – the right to form associations and
societies with others and talk about whatever you want
• freedom of assembly – the right to have meetings and

talk about whatever you want

• freedom to demonstrate – the right to arrange and take
part in a public demonstration
• the right of common access – the right of access to nature
and private land
You can read more about Sweden’s constitution here:
www.riksdagen.se
The information is available in easy -to- read Swedish and in
other languages.

Lag mot diskriminering
Diskriminering betyder att någon missgynnas och behandlas
sämre än andra på grund av till exempel kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder.

Discrimination Act
Discrimination refers to unequal treatment based on sex,
transgender identity or expression, ethnic background, religion or other belief, disability, sexual orientation or age.

Diskrimineringslagen skyddar individer mot diskriminering bland annat på jobbet, i skolan, i butiker, hos
myndigheter, på sjukhuset och inom många andra
områden. Om man utsatts för diskriminering kan man
anmäla det till Diskrimineringsombudsmannen, DO.
Diskrimineringsgrunderna är:

The Discrimination Act protects you on the job, at school,
in shops, with government agencies, at hospitals and many
other places. If you are discriminated against, you can notify
the Equality Ombudsman (DO). You might have been discriminated on the basis of your:

• kön
• könsöverskridande identitet eller uttryck
• etnisk tillhörighet
• religion eller annan trosuppfattning
• funktionshinder
• sexuell läggning
• ålder

Det går även att anmäla om man har blivit missgynnad i
samband med till exempel föräldraledighet.

• sex
• transgender identity or expression
• ethnic background
• religion or other belief
• disability
• sexual orientation
• age

You can also notify the DO if you have been discriminated
against in connection with parental leave or anything else.
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Läs mer på Diskrimineringsombudsmannens webbplats:
www.do.se

Barnkonventionen
Sverige har skrivit under FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas. Den
säger att alla barn är lika mycket värda och att inga barn får
bli sämre behandlade. Myndigheter skall alltid tänka på vad
som är bäst för barn. Alla barn har rätt till liv och utveckling,
skolgång och hälsovård.
Läs mer om barns rättigheter på webbplatserna:
www.barnombudsmannen.se och www.bris.se
Information finns på engelska.

Read more on the Equality Ombudsman website:
www.do.se

Children’s rights
Sweden has signed the United Nations Convention on the
Rights of the Child. The convention states that all children
are equal and no child should be treated worse than another.
Authorities must always consider the child’s best interests.
All children have the right to life and development, school
and health care.
You can read more about children’s rights here:
www.barnombudsmannen.se and www.bris.se
The information is available in English.

rättsväsendet

swedish judicial system

Rättsväsendet arbetar för människornas trygghet och säkerhet. Målet är att minska brottsligheten och att öka människors trygghet.

The job of the Swedish judicial system is to protect the safety and security of all inhabitants by minimising the amount
of crime that is committed.

Polisen
Polisen arbetar med att förebygga brott, till exempel med att
stoppa brott och att få människor att inte begå brott. Polisen
besöker skolor för att berätta för barn och ungdomar om sitt
arbete. På en del platser finns så kallade närpoliser som har
sitt kontor nära där människor bor.

The police
The police prevent crime by stopping it while it is happening
and persuading people not to commit it in the first place.
They visit schools to tell students about what they do. Some
communities have local police stations.

Om man har varit med om ett brott eller om man har sett
ett brott ska man anmäla det till polisen:

If you have been involved in or witnessed a crime, you must
report it to the police.
In an emergency, dial 112 to SOS Alarm

Vid akuta situationer ring SOS Alarm på telefonnummer 112.
Vid icke akuta situationer ring 114 14 eller anmäl brottet på
polisens webbplats: www.polisen.se
Information finns på lättläst svenska och på engelska.

In non-emergencies, dial 11414 or report the crime at
www.polisen.se
Information is available in English and easy-to-read Swedish.

Domstolarna
Svenska domstolar ska vara opartiska och självständiga. Det
betyder att varken riksdag, regering eller någon annan myndighet får lägga sig i hur domstolen dömer i ett fall.

Courts
Swedish courts are to be impartial and independent. Neither
the Riksdag, Government nor any other agency may try to
influence a court ruling.

De domstolar som avgör i brottmål och tvistemål kallas för
allmänna domstolar. Brottmål är när någon är misstänkt för
att ha begått ett brott. Tvistemål är när två personer inte kan
komma överens om till exempel ett köpeavtal, ett arv eller
vid en skilsmässa.

Courts that rule on criminal and civil cases are called ordinary courts of law. Criminal trials are held when someone is
suspected of having committed a crime. Civil cases involve
two or more parties who disagree about a contract, will,
divorce or similar matter.

Läs mer om domstolar och rättssystemet på webbplatserna:
www.domstol.se och www.aklagare.se
Information finns på lättläst svenska och på engelska.

Learn more about courts and the Swedish judicial system at:
www.domstol.se and www.aklagare.se
Information is available in English and easy-to-read Swedish.
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Vad händer efter ett brott?
Om ett brott har skett ska det anmälas till Polisen. Polisen
utreder brottet för att fastställa hur det har gått till och leta
efter bevis. Om det finns tillräckligt mycket bevis kan brottet
tas upp i domstol.
Både den som misstänks för brottet och den som utsatts för
brottet ska komma till domstolen tingsrätten. Personer som
har sett brottet, vittnen, kan också bli kallade för att vittna.
Tingsrätten ska bedöma om den tilltalade är skyldig och vilket straff han eller hon ska få.
Straff kan vara böter, att den dömde ska betala pengar, eller
fängelse. Straff kan också vara en villkorlig dom, som betyder
att den dömde slipper fängelse men att myndigheterna ska
kontrollera den dömde en viss tid. Dödsstraff tillämpas inte.
Om man är missnöjd med domen från tingsrätten kan man
överklaga den till domstolen hovrätten. Både den som
dömts för ett brott och den som utsatts för ett brott kan
överklaga domen.
Det finns även en domstol som kallas för Högsta domstolen. Högsta domstolen tar bara upp brottmål som är viktiga
för hur texten i lagarna ska skrivas eller om det har kommit
fram nya bevis som tingsrätten och hovrätten inte fått se.
För information och stöd till brottsoffer kan man kontakta
Brottsofferjouren.
Läs mer på Brottsofferjourens webbplats: www.boj.se
eller ring på telefonnummer: 0200-212019.

Brottsofferjouren kan ge stöd till brottsoffer på många olika
språk.

What happens after a crime has been
committed?
If you have been involved in or witnessed a crime, you must
report it to the police, who will conduct an investigation to
find evidence and reconstruct what happened. If enough
evidence is obtained, the case may be prosecuted in court.
Both the suspect and the victim must appear in the district
court. Witnesses may also be called. The district court
determines whether the defendant is guilty and, if so, what
the sentence is to be.
The punishment may be a fine or imprisonment. The convicted offender may also be placed on probation for a certain
period of time. Sweden does not have capital punishment.
A victim or convicted offender who does not agree with a
district court ruling can take the case to a court of appeal.
Above the courts of appeal is the Supreme Court, which
hears criminal cases that are important to writing legislation
or that involve new evidence that the district court and court
of appeal have not seen.
Contact Brottsofferjouren (Victim Support Services) for
information and support.
Learn more at www.boj.se or phone 0200-212019

Support is available in a number of different languages.
The Swedish Federation for Lesbian, Gay, Bisexual and
Transgender Rights (RFSL) also offers victim support services.
Learn more at: www.rfsl.se/brottsoffer

RFSL, Riskförbundet för sexuellt likaberättigande, har också
en brottsofferjour.
Läs mer på webbplatsen: www.rfsl.se/brottsoffer

Rättshjälp
Om man deltar i en förhandling i en domstol kan man få
ekonomiskt bidrag. Staten kan betala en del av kostnaden
för advokat, vilket kallas rättshjälp. Har man en hemförsäkring kan det finnas rättsskydd i den. Det betyder att hemförsäkringen betalar en del av kostnaden.

Legal assistance
If you are involved in court proceedings, you can obtain
financial assistance. The state can pay part of your attorney’s fees (legal aid). If you have a home insurance policy,
it may include legal coverage. In other words, the policy will
pay part of your costs.
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Det här är det
viktigaste i texten:

The most important
information:

• Sverige är en demokrati där folket bestämmer vilka politiker som ska styra landet.

• Sweden is a democracy, and the citizens decide which politicians will govern the country.

• Folket väljer politiker i allmänna val vart fjärde år.

• The citizens vote for politicians in general elections every
four years.

• Sveriges riksdag och Europeiska Unionen, EU, stiftar lagar
som ska gälla i Sverige.
• Sverige har skrivit under på de flesta dokument som rör
mänskliga rättigheter inom Förenta Nationerna, FN.
• En person som har blivit diskriminerad kan anmäla det till
Diskrimineringsombudsmannen.
• Barnkonventionen säger att alla barn är lika mycket värda
och att inga barn får bli sämre behandlade.
• Behöver man akut hjälp av polisen ska man ringa 112.
• Behöver man tala med polisen kan man ringa 114 14.

• The Swedish parliament and the European Union decide
which laws Sweden must follow.
• Sweden has signed most of the United Nations’ documents
and agreements about human rights.
• A person who has experienced discrimination can report it
to the Equality Ombudsman (DO).
• According to the United Nations Convention on the Rights
of the Child, all children have the same rights and no child
may be discriminated against.
• In an emergency, call 112.
• To talk to the police, call 114 14.

Senast uppdaterad: oktober 2010
Källor: Valmyndigheten, Sveriges Riksdag, Regeringen,
Länsstyrelserna, Sveriges kommuner och landsting,
EU-upplysningen, Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter, Diskrimineringsombudsmannen, Barnombudsmannen, Barnens
Rätt i Samhället, Polisen, Sveriges domstolar, Åklagarmyndigheten,
Brottsofferjouren, Riksförbundet för sexuellt likaberättigade
Översättning: Semantix
Ansvarig utgivare: Per Andersson, Botkyrka kommun
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Jämställdhet och familjerätt Equal opportunity and
family law
Det här avsnittet handlar om jämställdhet,
och vilka bestämmelser som finns inom
äktenskap och samboende. Det handlar
också om föräldraskap och barns rättigheter.

This section is about equal opportunity and
the regulations that apply to marriage and
cohabitation. It is also about parenthood and
the rights of children.

jämställdhet

equal opportunity

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma
möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla
områden. Det regleras av diskrimineringslagen.

Equal opportunity means that women and men should have
the same opportunities, rights and obligation in all areas of
life. The Discrimination Act covers these requirements.

Regeringen har också en jämställdhetspolitik. De menar
att om samhället blir jämställt så blir det mer rättvist och
demokratiskt. Jämställdhet gör att samhället utvecklas
eftersom alla människors resurser och erfarenhet tas tillvara. Därför bör samhället arbeta för att uppnå jämställdhet.

The Government has established an equal opportunity
policy. The idea is that a greater degree of equal opportunity
leads to more justice and democracy. Equal opportunity
permits society to grow and develop by taking advantage of
everybody’s resources and experiences. That’s the real reason that society should strive for equal opportunity.

Regeringen har satt upp fyra mål för jämställdhet. Dessa mål
är:

The Government has set the following four equal opportunity goals:

• Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att
delta i samhället och påverka i politiken.

• Women and men will have the same right and opportunity
to participate in society and affect public policy.

• Kvinnor och män ska ha samma möjligheter till utbildning
och arbete.

• Women and men will have the same opportunity for education and employment.
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• Kvinnor och män ska ta lika mycket ansvar för arbetet
med hem och barn.

• Women and men will assume equal responsibility for
household chores and childrearing.

• Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

• Domestic violence against women will stop.

familjerätt

family law

Det finns särskilda lagar som gäller för familjer i Sverige. I
lagarna ingår bestämmelser om äktenskap, samboende och
relationen mellan föräldrar och barn. Familjerätt handlar om
vilka rättigheter och skyldigheter parterna har mot varandra.

Swedish families are subject to specific laws, which contain
regulations about marriage, cohabitation and the relationship between parents and children. Family law specifies the
rights and obligations that family members have to each
other.

Äktenskap
Ett äktenskap ingås mellan två vuxna personer. Det är en
juridisk överenskommelse som regleras av en speciell lag,
Äktenskapsbalken.

Marriage
Marriage is a contract between two adults. It is a legal
agreement governed by the Marriage Code.

I ett äktenskap har båda makarna ett ansvar för sin egen och
den andra makens försörjning enligt lagen. Det betyder att
båda makarna har ansvar för familjens ekonomi och sysslorna i hemmet. Om makarna har barn ska de båda betala
för barnets uppehälle.
Sedan den 1 maj 2009 är äktenskapet könsneutralt. Det
betyder att två personer av samma kön kan gifta sig på
samma villkor som par av olika kön.
Att gifta sig

För att gifta sig ska man ansöka om hindersprövning hos
myndigheten Skatteverket. Det betyder att Skatteverket
kontrollerar om det finns några hinder för giftermålet enligt
lagen.
Ett hinder för att gifta sig är till exempel om någon av parterna är under 18 år, eller om någon av dem redan är gift
med någon annan.
Varje kvinna eller man väljer fritt vem hon eller han vill gifta
sig med. Så kallade tvångsäktenskap är förbjudna enligt
lagen.
Man kan välja en religiös vigsel hos ett trossamfund. Den
person som viger paret måste ha vigseltillstånd för att vigseln ska bli giltig enligt lagen.
Man kan välja en så kallad borgerlig vigsel hos en tjänsteman som Länsstyrelsen har utsett.
Samboförhållande
Sambor är två personer som bor tillsammans i ett äktenskapsliknande förhållande. Samborna kan vara av samma
eller av olika kön.

According to the law, both spouses in a marriage are
responsible for supporting themselves and each other. In
other words, both spouses assume responsibility for household chores and the family’s finances. Both of them must
pay for the maintenance of their children.
Since 1 May 2009, marriage has been gender-neutral. In
other words, two people of the same sex can marry on the
same terms as two people of the opposite sex.
Getting married

Two people who want to get married must file with the
Tax Agency for consideration of impediments to marriage.
The Tax Agency then checks whether the law presents any
impediment to their marriage.
Among such impediments are that one of the people is
under 18 or already married to someone else.
All women and men are free to choose whom they want to
marry. Forced marriage is against the law.
A couple can decide to have a religious wedding. For the
ceremony to be valid, the person who marries the couple
must have a marriage license.
A couple can also choose to have a civil marriage presided over by a marriage officer appointed by the County
Administrative Board.

Cohabitation
Two people who live together in a conjugal relationship are
called cohabitants. They may be of the same or opposite sex.
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I sambolagen står det vilka rättigheter och skyldigheter
samborna har mot varandra. Samborna har inte samma rättigheter och skyldigheter som i ett äktenskap, till exempel
vid en separation eller vid ett dödsfall.
Läs mer om sambolagen: www.regeringen.se

The Cohabitation Act covers the rights and obligations that
cohabitants have to each other. Cohabitants do not have the
same rights and obligations as spouses in connection with
separation, death and other situations.
Find out more about the Cohabitees Act: www.regeringen.se

Skilsmässa och separation
Det finns olika regler för skilsmässa och separation.

Divorce and separation
Divorce and separation are subject to different regulations.

Skilsmässa

Divorce

När båda makarna är överens om att skiljas, kan skilsmässan börja gälla genast om det inte finns barn under 16 år.
Om makarna har barn ska de först ha en så kallad betänketid på sex månader. Därefter kan skilsmässan gå igenom.

If both spouses are in agreement, the divorce can take effect
immediately, assuming that they do not have any children
under 16. If they have children, they must wait during a
6-month cooling-off period. After that, the divorce can go
through.

Gifta par som vill att äktenskapet ska upphöra kan lämna in
en ansökan om skilsmässa till domstolen tingsrätten.

Om bara den ena maken vill skiljas, har hon eller han rätt att
få göra det efter sex månaders betänketid.
När ett par skiljer sig ska man göra en bodelning där alla tillgångar delas mellan makarna. För att få mer information om
bodelning kan man vända sig till kommunen eller en jurist.
Separation vid samboförhållande

Som sambo har man inte samma juridiska och ekonomiska
skydd som i ett äktenskap. Om ett samboförhållande tar slut
säger lagen att samborna ska dela på de saker som de köpt
till sitt gemensamma boende. Samborna kan göra en bodelning om de vill.
Familjerådgivning

Two people who want to end their marriage can file for
divorce with the District Court.

If only one spouse wants the divorce, it can go through only
after a 6-month cooling-off period.
When a couple divorces, their estate is to be distributed
between them. For more information about estate distribution, contact the municipality or an attorney.
When cohabitants separate

Cohabitants do not have the same legal or economic rights
as spouses. If cohabitants end their relationship, the law
requires them to divide up the items that they bought for
their household. They can arrange for an estate inventory if
they want.

Par som har problem i sin relation eller vill ha stöd vid
en skilsmässa kan vända sig till familjerådgivningen.
Familjerådgivning kan stödja paret i att lösa sina problem.
För att boka en tid hos familjerådgivningen ska man kontakta sin kommun.

Family counselling

Arv
Det finns en särskild lag, Ärvdabalken, som talar om vem
som har rätt att ärva en person som avlidit. Det finns olika
regler för gifta och sambos. Hur man ärver varandra kan
ändras genom ett testamente. Men barn har alltid rätt att
ärva sina föräldrar, och döttrar och söner ärver lika mycket.

Inheritance Code
The Inheritance Code stipulates who is entitled to inherit
from a deceased person. Spouses and cohabitants are
subject to different regulations. Inheritance rights can be
changed by means of a will. But children are always entitled
to inherit from their parents, and daughters and sons both
inherit just as much.

Om man vill veta mer om arvsrätt och att skriva testamenten kan man kontakta en jurist.

Couples who are experiencing relationship problems or need
support during a divorce may contact family counselling,
which can help them resolve their issues. To make an appointment with family counselling, contact the municipality.

To find out more about right of inheritance and how to write
a will, contact an attorney.
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barn och föräldrar

children and parents

Barns rättigheter

Rights of children

Barnkonventionen

United Nations Convention on the Rights of the Child

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, talar om vilka rättigheter som
borde gälla för alla barn i hela världen.
Sverige har skrivit under barnkonventionen, och det har
nästan alla länder i världen gjort. Det betyder att Sverige har
lovat att följa det som står i barnkonventionen.
De viktigaste punkterna i barnkonventionen handlar om att
alla barn har samma rättigheter och lika värde, och att ingen
får diskrimineras. Barn har rätt till liv och utveckling, de har
rätt att tänka och säga vad de vill, och barns bästa ska alltid
komma i första hand.
Barnombudsmannen

Det finns en speciell myndighet som heter Barnombudsmannen, BO. De ska bevaka barns rättigheter. Målet är att
barn ska respekteras och ges möjlighet till utveckling, trygghet, delaktighet och inflytande.
Viktiga åldrar

I Sverige blir man straffmyndig när man fyller 15 år. Det
betyder att man bara kan dömas till straff om man har fyllt
15 år.
När man fyller 18 år är man myndig. Då har man rätt att
bestämma över sitt liv och att ha ett eget hushåll. Då får
man rösta, gifta sig, ta lån och ta körkort.
Läs mer om barns rättigheter på webbplatserna:
www.barnombudsmannen.se
www.bris.se
www.regeringen.se
Information finns på engelska.

The United Nations Convention on the Rights of the Child
describes the rights that all children should enjoy.
Like nearly every other country, Sweden is a signatory. In
other words, Sweden has promised to follow the convention.
The most important principles of the convention are that
all children have equal rights and are entitled to equal protection, and that no child may be discriminated against.
Children are entitled to live and develop, to think and say
what they want. The best interests of children must always
come first.
Children’s Ombudsman

The Children’s Ombudsman is a government agency dedicated to looking out for the rights of children. The goal is for
children to be respected and have the opportunity for development, security, participation and influence in society.
Important ages

Swedes become criminally liable when they turn 15. In other
words, Swedes can be sentenced for a criminal offence only
after their 15th birthday.
Swedes become legally competent when they turn 18. That’s
when they are entitled to make their own decisions and
build their own households. They can also vote, marry, borrow money and obtain a driving licence.
Learn more about the rights of children at
www.barnombudsmannen.se
www.bris.se
www.regeringen.se
Information is available in English.

Att bli förälder
I samhället finns det många olika typer av stöd för barn och
deras föräldrar. Till exempel finns det gratis mödra- och
barnhälsovård, betald föräldraledighet, kommunal barnomsorg, och familjerådgivning.

Becoming a parent
Sweden offers many different types of support for children
and their parents. Among them are free prenatal care and
children’s health care, paid parental leave, municipal child
care and family counselling.

Föräldrars rättigheter och skyldigheter

Rights and obligations of parents

Det är föräldrarna som har ansvaret för barnet och bestämmer över honom eller henne. Föräldrarna kan till exempel
bestämma hur länge barnet får vara ute på kvällarna, vilken
skola hon eller han ska gå i och hur mycket barnet får i
veckopeng.

Parents have responsibility and make decisions for their
children. For instance, parents may decide how long their
children can stay out at night, what school they attend and
how much weekly allowance they receive.

Föräldrarnas rättigheter och skyldigheter beskrivs i en speciell lagtext, Föräldrabalken.

The Children and Parents Code covers the rights and obligations of parents.
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Att vänta barn

Expecting a child

En gravid kvinna har rätt att få vara ledig från arbetet en viss tid innan förlossningen med ersättning från
Försäkringskassan. Gravida kvinnor med fysiskt tunga arbeten kan också få så kallad havandeskapspenning. Även den
betalas ut av Försäkringskassan.

A pregnant woman is entitled to take leave from her job for
a certain period of time before giving birth and to receive
benefits from the Social Insurance Agency. If her job is
physically strenuous, she may also receive a pregnancy cash
benefit from the Social Insurance Agency.

Läs om gravida kvinnors och nyfödda barns hälso- och sjukvård i avsnittet om Hälso- och sjukvård.

Learn about health care for pregnant women and newborn
children in the section entitled Health Care.

Det är kvinnans rätt att själv kunna bestämma om och
när hon vill ha barn. Det betyder att en kvinna har rätt att
genomföra en abort även om pappan till barnet inte vill det.
Hon kan också välja att behålla och föda barnet även om
pappan till barnet inte vill det. För råd och stöd kan man
kontakta barnmorskemottagningen / mödrahälsovården i
sin kommun.

Women are entitled to decide if and when they want to have
children. A woman may have an abortion even if the father
of the child doesn’t want her to. Similarly, she can choose
to have the child even if the father is against it. Contact the
midwife/prenatal clinic of the municipality for advice and
support.

När barnet är fött

Child welfare centres help and support parents to take care
of their children. They also have special support groups for
single parents, young parents, etc.

Att vänta barn är för många en stor händelse i livet, och det
är ofta en stor omställning i föräldrars liv att få ett barn.

Hos barnavårdscentralen får man som förälder hjälp och
stöd med att sköta om sitt barn. De har också speciella
stödgrupper för till exempel ensamstående föräldrar och
unga föräldrar.
Föräldrapenning

Föräldrapenning är pengar som föräldrar får för att vara
lediga från arbetet för att ta hand om sina barn. Föräldrar
som har gemensam vårdnad har rätt till 240 dagar var med
föräldrapenning. Av dessa är två månader öronmärkta för
var och en av föräldrarna och kan inte överlåtas. Det betyder
att båda föräldrarna måste ta ut minst två månader vardera
av föräldraledigheten för att de ska få ta ut hela föräldraledigheten med föräldrapenning.
Föräldrar ansöker om föräldrapenning hos
Försäkringskassan.
Läs mer på www.forsakringskassan.se
Information finns på lättläst svenska och på olika språk.

Att fastställa faderskap och föräldraskap

Barn har rätt till båda sina föräldrar. Därför ska man fastställa vilka föräldrarna är till alla barn som föds. Det handlar
bland annat om barnets rätt att få veta sitt eget ursprung,
och om rätt till försörjning och arv.
Om mamman är ogift eller frånskild måste faderskapet eller
föräldraskapet utredas. Det gör man hos socialtjänsten i sin
kommun.
Vårdnad och umgänge

Alla barn har rätt till en vårdnadshavare. Det betyder att det
måste finnas någon som har ansvaret för att barnet får vad
det behöver, som mat och kläder, och att barnet mår bra.

Expecting a child is a life-changing event for many people,
and having a child often demands a major adjustment.

After the child is born

Parents’ allowance

You can receive parent's allowance to take leave from your
job and care for your children. If you and the other parent
have joint custody of your children, each of you is entitled to
240 days of parent's allowance. Two months are earmarked
for each of you and cannot be transferred to the other parent. In other words, each of you must take at least two
months of parental leave if you want to receive the entire
allowance.
You may apply to Försäkringskassan for parent’s allowance.
Find out more at www.forsakringskassan.se
Information is available in easy-to-read Swedish and various
other languages.

Establishing paternity and parenthood

Children are entitled to the love and support of both parents.
That’s why the parenthood of every child who is born must
be established. Not only do children have the right to know
where they came from, but they are entitled to maintenance
and inheritance.
If the mother is unmarried or divorced, paternity or parenthood must be established. Municipal social services have
that responsibility.
Custody and visiting rights

All children are entitled to a guardian. Someone must be
responsible for the child’s food, clothing, well-being and
other needs. Usually the parents have custody of the child,
but another person may assume that responsibility.
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Oftast är det föräldrarna men det kan också vara en annan
person.
Gemensam vårdnad betyder att föräldrarna tillsammans ska
ansvara för och besluta om frågor som rör barnet. Enskild
vårdnad betyder att bara den ena av föräldrarna har det juridiska ansvaret för barnet.
Gifta föräldrar har automatiskt gemensam vårdnad om barnet.
När föräldrarna inte är gifta står barnet automatiskt under
mammans vårdnad. Föräldrarna kan när som helst anmäla till
myndigheten Skatteverket att de vill ha gemensam vårdnad.
Barnets namn

Det namn som föräldrarna vill ge sitt barn ska skickas in till
Skatteverket senast tre månader efter barnets födsel.
Barnets medborgarskap

När barnet folkbokförs ska Skatteverket bedöma vilket medborgarskap barnet har. Om en förälder är svensk medborgare och barnet föds i Sverige, blir barnet svensk medborgare. Om båda föräldrarna är utländska medborgare gäller
speciella regler.
Läs mer på Skatteverkets webbplats:
www.skatteverket.se

Om båda föräldrarna är utländska medborgare behöver de ansöka om uppehållstillstånd för barnet hos
Migrationsverket efter födseln.

Joint custody means that the two parents share responsibility for a child and for decisions about the child’s life. Sole
custody means that only one parent has legal responsibility
for the child.
Parents who are married automatically have joint custody.
If the parents are not married, the mother automatically has
custody. The parents can notify the Tax Agency any time
they want to have joint custody.
Name of the child

The name that parents have chosen for their child must be
submitted for approval to the Tax Agency no later than three
months after the child is born.
Citizenship of the child

When a child is entered in the population registry, the Tax
Agency determines citizenship. If one of the parents is a
Swedish citizen and the child was born in Sweden, the child
is a Swedish citizen. Special rules apply if both of the parents are foreign nationals.
Find out more on the Tax Agency website:
www.skatteverket.se

If both parents are foreign nationals, they must apply to the
Migration Board for a residence permit after the child is born.

Om föräldrar separerar
Om föräldrar med gemensam vårdnad separerar eller skiljer
sig, fortsätter de att ha gemensam vårdnad om barnet om
inget annat beslutas.

When parents separate
Parents with joint custody who separate or divorce retain joint
custody of their children unless another decision is made.

Boende och umgänge

Parents who separate or divorce must make a joint decision
about the best place for their children to live.

Föräldrarna ska tillsammans besluta om var det blir bäst för
barnet att bo vid en separation eller en skilsmässa.
Alla barn har rätt till en personlig och regelbunden kontakt med båda sina föräldrar. Det kallas för umgängesrätt.
Föräldrarna har gemensamt ansvar för att barnet får träffa
båda sina föräldrar.
Om föräldrar inte kan komma överens om var barnet ska bo
eller hur mycket barnet ska träffa den andra föräldern, kan
de få råd och stöd från kommunen för att komma överens.
Om de ändå inte kan komma överens kan de gå till domstol.
Underhållsbidrag

Föräldrarna är gemensamt skyldiga att försörja sina barn
efter en separation. Om ett barn bara bor hos den ena föräldern, ska den andra föräldern betala underhållsbidrag.
Om de inte kan komma överens kan de få stöd från kommunen eller gå till domstol.

Living arrangements and visiting rights

All children are entitled to personal, regular contact with
both of their parents. That is referred to as visiting rights.
Parents share the responsibility for making sure that their
children have the opportunity to see both of them.
If parents cannot agree on where a child should live or how
often the child can see each of them, they may obtain advice
and support from the municipality. If they still disagree, they
can go to court.
Child support

Parents who separate share the responsibility of supporting
their children. If a child lives with only one parent, the other
parent must pay child support.
If the parents can’t agree, they may obtain assistance from
the municipality or go to court.
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Samhället kan ge stöd

The community can offer support

brott inom familjen

criminal offences
in the family

Våld och hot är alltid ett övergrepp från en människa mot en
annan, och är ett brott mot svensk lag. Enligt FN:s konvention om mänskliga rättigheter får ingen utsättas för våld.

Violence and threats are always considered abuse of
another person and a violation of Swedish law. Under the
European Convention on Human Rights, nobody should
have to be the victim of violence.

Brott i nära relationer
Brott i nära relationer betyder att en brottslig handling sker
av en partner, av föräldrar, av syskon eller av andra släktingar. Det kan vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Det
kan också vara att den ena parten kontrollerar, tvingar, hotar
eller låser in den andra. Alla typer av brott i nära relationer
kan ge fängelsestraff.

Domestic violence
Domestic violence refers to offences committed by a partner, parent, sibling or other relative. Physical, psychological
or sexual violence may be involved. Or one person may
control, coerce, threaten or physically confine the other
person. All types of domestic violence may lead to imprisonment.

Den här typen av brott förekommer i alla samhällsgrupper,
i alla typer av relationer och i alla delar av världen. Brotten
sker oftast i hemmet.

These types of offences are found in all social groups, types
of relationships and parts of the world. They usually occur in
the home.

Anledningarna till våld och förtryck kan vara olika. Ibland
förekommer våld och hot i samband med alkohol, droger
eller psykisk sjukdom. Ofta finns svartsjuka med i bilden,
eller att den ena parten vill ha makt och kontroll över den
andra. Våldet kan också bero på så kallat hederstänkande.
Då kontrolleras och begränsas kvinnors och flickors eller
pojkars liv med hänvisning till familjens heder.

There may be various reasons for violence and oppression.
Violence and threats are sometimes associated with alcohol, drugs or mental disease. Jealousy, or the desire of one
person to maintain power and control over someone else,
is often present. Violence can also be due to the concept of
honour. In such cases, the life of a girl, woman or boy is controlled and restricted to “protect the family’s honour.”

Hur påverkas barnen?

How are children affected?

Samhället kan ge stöd till föräldrar och barn som har problem. Det kan till exempel vara problem i relationen mellan
barn och förälder, eller att barnet inte mår bra av någon
anledning. Då kan man vända sig till socialtjänsten eller
familjecentralen i sin kommun. Man kan också prata med
kuratorn eller sjuksköterskan på barnets skola.

Barn som lever i familjer där det finns våld skadas nästan
alltid på något sätt. De kan till exempel känna ångest, bli
deprimerade eller mer aggressiva än andra barn. Det brukar
även gälla när man tror att barnet inte har sett eller märkt
av våldet eller hoten. Ett barn som ser våld i nära relationer,
betraktas också som ett offer enligt svensk lag.
Polisanmälan

The community can offer support for parents and children
who are experiencing problems. For instance, the parentchild relationship may be strained or the child may not be
doing well for some other reason. In such cases, parents can
contact the social services or family centre in their municipality. They can also talk with the counsellor or nurse at the
child’s school.

Children in a family where violence occurs almost always
suffer either physically or psychologically. They may experience anxiety or depression, or they may be more aggressive
than other children. That is usually the case even when it
appears that the child has not witnessed or noticed the
violence or threats. Swedish law considers a child who has
witnessed domestic violence to be a victim.

Det är viktigt att göra en polisanmälan om man utsätts för
brott. En anmälan kan vara ett sätt att få slut på våldet och
kränkningarna.

Notifying the police

Våld mot barn
Varken föräldrar eller andra vuxna har rätt att på något sätt
behandla barn eller unga illa. Samhället ska på alla sätt skydda
barn och unga mot barnmisshandel och sexuella övergrepp.

Violence against children
Neither parents nor other adults have the right to abuse children in any way. The community must use every means at its
disposal to protect children against physical and sexual abuse.

It is important for the victim of a criminal offence to notify the
police. A police report may be a way to end the violence and
abuse.
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I Sverige blev barnaga förbjudet år 1979 eftersom våld
skadar barn. Det betyder att det är förbjudet enligt lag att
utsätta barn för kroppsstraff i uppfostrande syfte. Den person som slår eller kränker ett barn kan bli straffad för det.

Because violence injures children, Sweden outlawed corporal
punishment in 1979. As a result, it is illegal to physically punish
a child for disciplinary reasons. Anyone who strikes or abuses a
child may be convicted of a criminal offence and sentenced.

Våld mot barn kan handla om:

Violence against a child may involve:

• fysisk misshandel – om en vuxen slår, sparkar, skakar,
biter eller på andra sätt skadar barnet

• physical abuse – if an adult strikes, kicks, shakes, bites or
otherwise injures the child

• psykisk misshandel – om en vuxen hotar, kränker eller
skrämmer barnet

• psychological abuse – if an adult threatens, insults or
frightens the child

• bristande omsorg – om en vuxen inte ser till att barnet får
mat, kläder, sjukvård eller på annat sätt inte sköter om barnet

• neglect – if an adult does not ensure that the child has food,
clothing or health care, or otherwise fails to take care of the
child

Vuxna får inte ha sexuellt umgänge med barn under 15 år,
enligt lagen Brottsbalken. När vuxna har sex med barn räknas det som ett mycket allvarligt brott.
Könsstympning och omskärelse

In accordance with the Penal Code, adults may not have
sexual relations with children under 15. Sex between adults
and children is regarded as a very serious offence.

Könsstympning eller kvinnlig omskärelse är förbjudet enligt
svensk lag och straffbart även om det görs utomlands.
Att förbereda för att göra en könsstympning eller kvinnlig
omskärelse är också förbjudet.

Genital mutilation and circumcision

Omskärelse av pojkar är tillåtet enligt lagen om det utförs av
en legitimerad läkare.

Circumcision of boys is legal if performed by a medical doctor.

Anmälningsplikt till socialtjänsten

Any adult who encounters a child at work who may be suffering physical abuse, witnessing violence or experiencing
other problems is required by law to notify the social services so that the child and family can obtain the support and
assistance they need.

Om socialtjänsten får veta att ett barn kanske far illa ska de
starta en utredning om barnets och familjens situation för
att se vilken hjälp som behövs. Om barnet har blivit utsatt
för ett brott som barnmisshandel eller sexuella övergrepp
görs en anmälan till polisen som då utreder själva brottet.

When the social services find out that a child may be
experiencing problems, they launch an investigation of the
child’s and family’s situation to determine what assistance
is required. If the child is the victim of physical or sexual
abuse, or another criminal offence, the police are notified
and conduct their own investigation.

Samhället kan ge stöd och hjälp
Polisen, kommunens socialtjänst, kvinnojourer och mansjourer ger stöd till vuxna och barn som utsätts för våld eller hot.

The community provides support and assistance

Alla vuxna som i sitt arbete möter barn och ungdomar som
kanske blir slagna, bevittnar våld eller på annat sätt far illa,
måste enligt lag informera socialtjänsten så att barn och
familjer kan få stöd och hjälp. Det kallas för anmälningsplikt.

Stöd för barn

När en vuxen ser att ett barn utsätts för våld eller annan
kränkande behandling bör de kontakta kommunens socialtjänst eller polisen. Det går bra att vara anonym.
Barn som far illa kan prata med en lärare eller kurator på
skolan, eller någon annan vuxen som de har förtroende för.
Barn kan också få stöd och hjälp genom att ringa till organisationen BRIS, Barnens Rätt i Samhället.
Mer information och stöd för barn hos:
• Barnens Rätt i Samhället: www.bris.se

Genital mutilation, or female circumcision, is illegal in Sweden
and punishable even if performed abroad. Preparing to perform
genital mutilation, or female circumcision, is also against the law.

Duty to notify the social services

The police, municipal social services, women’s shelters and men’s
shelters support adult and child victims of violence or threats.
Support for children

An adult who notices that a child is the victim of violence
or other abuse should contact the police or municipal social
services. That may be done anonymously.
Children who are experiencing problems may talk with a
teacher or counsellor at school, or with another adult they
trust. They can also obtain support and assistance by phoning
Barnens Rätt i Samhället – BRIS (Children’s Rights in Society).
More information and support for children
• Barnens Rätt i Samhället: www.bris.se
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• Barnens hjälptelefon: 116 111. Öppet kvällstid alla dagar i
veckan. Man är alltid anonym.

• Children’s helpline: 116 111. Open seven evenings a week.
The caller is always anonymous.

• Jourhavande kompis, telefonjour: 020-222 444. Öppen de
flesta kvällar.

• Jourhavande kompis (Friend on the Phone): 020-222 444.
Open most evenings

• Linnamottagningen är för ungdomar mellan 13-25 år som
utsätts för så kallat hedersrelaterat våld och förtryck:
www.kvinnonet.net. Jourtelefon: 020-40 70 40. Öppet alla
dagar klockan 9-22.

• LINNA mottagningen is for 13-25 year-old victims of honour-related violence and oppression:
www.kvinnonet.net. Helpline: 020-40 70 40.
Open 9:00-22:00 seven days a week

Stöd för vuxna

Support for adults

Kvinnor som utsätts för våld kan kontakta sin kommuns
socialtjänst eller polisen eller en kvinnojour. Hos en kvinnojour kan kvinnor få samtalsstöd och juridisk och praktisk
hjälp med att till exempel göra en polisanmälan eller att
ansöka om skilsmässa. Där kan också kvinnor som utsätts
för våld få skyddat boende.
För män som utsätts för våld eller som utövar våld eller hot
och som vill ändra sitt beteende finns stöd att få från exempelvis mansjourer eller kriscentra för män.
Polisens information om brott i nära relationer
www.polisen.se/komtilloss/

Women victims of violence may contact municipal social
services, the police or a women’s shelter. The shelter offers
counselling, as well as legal and practical assistance with
notifying the police, filing for divorce, etc. The shelter can
also provide a woman with protected housing.
Men who are the victims of violence, or who engage in violence or threats and want to change their behaviour, can
obtain support from men’s shelters or crisis centres.
Police information about domestic violence:
www.polisen.se/komtilloss/

Brottsofferjouren: Kan ge stöd till brottsoffer på 19 olika språk.
www.boj.se
Telefon: 0200-212019.

Brottsofferjouren (Victim Support Centre): They provide support for victims of crimes in 19 different languages.
www.boj.se
Phone: 0200-212019.

RFSLs brottsofferjour
www.rfsl.se/brottsoffer

RFSL brottsofferjour (RFSL Victim Support Centre):
www.rfsl.se/brottsoffer

Kvinnofridslinjen
Nationell stödtelefon som kan ge stöd på alla språk:
www.kvinnofridslinjen.se
Telefon: 020–50 50 50

Kvinnofridslinjen (National Violence against Women Helpline)
offers you support in various languages:
www.kvinnofridslinjen.se
Phone: 020-50 50 50

Terrafem
Nätverk som kan ge stöd på 43 olika språk:
www.terrafem.org
Jourtelefon 020-521 010.

Terrafem
A network that offers support in 43 different languages:
www.terrafem.org
Helpline 020-521 010.

Muslimska Systerjouren Somaya
Kan ge stöd på 40-tal olika språk: www.somaya.se
Jourtelefon: 020-818 283 klockan 08-16.

Systerjouren Somaya (The Sisters’ Shelter Somaya),
Offers support in more than 40 languages: www.somaya.se
Helpline: 020-818 283, Open 8:00-16:00

HOPP, Riksorganisationen mot sexuella övergrepp
Ger stöd till män och kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp, och deras anhöriga.
www.hopp.org

Riksorganisationen mot sexuella övergrepp – HOPP (Swedish
Association for the Prevention of Sexual Abuse)
Offers support for men and women victims of sexual abuse
and their families. www.hopp.org

Rikskriscentra för män:
www.rikskriscentraforman.se

Rikskriscentra för män (National Association of Swedish Crisis
Centres for Men ): www.rikskriscentraforman.se

Sveriges Mansjourers Riksförbund:
www.mansjouren.se

Sveriges Mansjourers Riksförbund (Swedish Association of
Men’s Shelters):
www.mansjouren.se
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Det här är det viktigaste i
texten:

The most important
information:

• Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha
samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets
alla områden.

• Equal opportunity means that women and men should
have the same opportunities, rights and obligations in all
areas of life.

• Det finns särskilda lagar som gäller för familjer i Sverige.
Det finns till exempel bestämmelser om äktenskap, samboende och relationen mellan barn och föräldrar.

• Swedish families are subject to specific laws. Among the
regulations are those that deal with marriage, cohabitation
and the relationship between parents and children.

• Sverige har skrivit under FN:s konvention om barnets rättigheter. Barnkonventionen handlar om att alla barn har
samma rättigheter och lika värde och att ingen får diskrimineras.

• Sweden has ratified the UN Convention on the Rights of the
Child. According to the Convention, all children have equal
rights, are entitled to equal protection and may not be discriminated against.

• Gemensam vårdnad betyder att föräldrarna tillsammans
ska ansvara för och besluta om frågor som rör barnet.
Enskild vårdnad betyder att bara den ena av föräldrarna
har det juridiska ansvaret för barnet.

• Joint custody means that both parents share responsibility
for a child and decisions about the child's life. Sole custody
means that only one parent has legal responsibility for the
child.

• Alla barn har rätt till en personlig och regelbunden kontakt
med båda sina föräldrar. Det kallas för umgängesrätt.

• All children are entitled to personal, regular contact with
both parents. That is referred to as visiting rights.

• Föräldrar är gemensamt skyldiga att försörja sina barn,
även efter en separation. Om ett barn bor hos den ena föräldern ska den andra föräldern betala så kallat underhållsbidrag.

• Parents who have separated share responsibility to support
their children financially. If a child lives with only one parent, the other parent must pay child support.

• Brott i nära relationer betyder att en brottslig handling
sker av en partner, av föräldrar, av syskon eller av andra
släktingar. Det kan till exempel handla om fysiskt, psykiskt
eller sexuellt våld.
• Det är viktigt att göra en polisanmälan om man utsätts för
våld.
• I Sverige blev barnaga förbjudet år 1979. Det betyder att
det enligt lag är förbjudet att utsätta barn för kroppsstraff
i uppfostrande syfte.
• Om socialtjänsten får veta att ett barn kanske far illa ska
de starta en utredning om barnets och familjens situation
för att se vilken hjälp som behövs.

• Domestic violence refers to offences committed by a partner, parent, sibling or other relative. The violence may be
physical, psychological, sexual or some other kind.
• It is important for a victim of a crime to notify the police.
• Corporal punishment has been against the law in Sweden
since 1979. In other words, it is illegal to physically punish
a child for disciplinary purposes.
• When the social services find out that a child may be having problems at home, they launch an investigation of the
child's and family's situation to determine what assistance
is needed.
• Various kinds of support and help are available for adults
and children who are the victims of threats or violence.

• Det finns olika typer av stöd och hjälp för vuxna och barn
som utsätts för våld eller hot.

Senast uppdaterad: oktober 2010
Källor: JämO/DO, Regeringen, Sveriges domstolar, Notisum,
Skatteverket, Sveriges Riksdag, Barnombudsmannen, Barnets Rätt
i Samhället, Försäkringskassan, Vårdguiden, Brottsförebyggande
rådet (BRÅ), Brottsrummet, Polisen, Nationellt centrum för kvinnofrid,
Socialstyrelsen. Framtaget i samarbete med: Länsstyrelsen
Översättning: Semantix
Ansvarig utgivare: Per Andersson, Botkyrka kommun
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Konsumenters rättigheter
och hushållsekonomi

Consumers’ rights and
Home Economy

Det här avsnittet handlar om vilka rättigheter
man har som konsument, om man till exempel vill klaga på en vara eller ångra ett köp.
Det handlar också om hushållsekonomi, det
vill säga hur man kan få den privata ekonomin att gå ihop.

This chapter is about your rights as a consumer, if you want to complain about an
item you’ve bought or return a purchase,
for instance. The chapter is also about home
economy, that is to say, how to make sure
your money covers your expenses.

konsumenters rättigheter

consumers’ rights

Det finns flera lagar som säger vilka rättigheter och skyldigheter en konsument har.

There are several laws dealing with the rights and obligations of a consumer.

Reklamation
Har man köpt en trasig vara eller en tjänst som inte fungerar
har man rätt att reklamera det man har köpt. Då kan man få
en ny vara eller så kan säljaren laga varan. Ibland kan man få
pengarna tillbaka.

Consumer complaints
If you have purchased a defective product or service that
doesn't work, you have the right to return it. The seller can
give you a new product or repair the old one. You might be
able to get your money back.

Rätten att reklamera gäller i tre år från köpet. Under de
första sex månaderna efter köpet är det säljarens ansvar

The right to return a defective product lasts for three years.
For the first six months, the seller must be able to prove that
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att bevisa att felet inte fanns från början. När det har gått
mer än sex månader efter köpet är det köparen som måste
kunna bevisa att felet fanns från början. En reklamation ska
göras inom två månader från att felet upptäcktes.

the product was not defective when you bought it. After that
time, you must be able to prove that it was defective when
you bought it. You must lodge a claim within two months
after discovering the defect.

Kunden behöver visa ett kvitto eller något annat bevis på att
varan är köpt i affären, till vilket pris och vid vilket datum.

You have to show a receipt or other proof that you bought
the product at the shop, how much it cost and when you
bought it.

Varan kan ha en garanti som är kortare än tre år, men det
förkortar inte reklamationstiden enligt lagen.

The item may have a warranty that is less than three years,
but this does not shorten the time period when you have the
legal right to make a complaint.

Öppet köp
Öppet köp betyder att man får tillbaka pengarna för en vara
om man ångrar köpet. Det är frivilligt för säljaren att erbjuda
öppet köp. Om säljaren erbjuder öppet köp, är det säljaren
som bestämmer hur länge det gäller. Det står på kvittot vilka
regler affären har, men man kan fråga säljaren vid köpet om
man känner sig osäker.

Buying on approval
Buying an item on approval means that you get your money
back if you change your mind. A seller does not have to let
you buy on approval. If a seller offers you to buy on approval,
the seller decides how much time you have to change your
mind. You can read on the receipt what the rules are for a
particular shop, but if you feel uncertain, ask the seller what
rules will apply when you buy something.

Bytesrätt
En del butiker som inte erbjuder öppet köp kan i stället erbjuda bytesrätt. Det betyder att man kan lämna tillbaka varan
och välja en annan i stället. Säljaren kan också ge ett tillgodokvitto, som kan användas för att handla i butiken vid ett senare tillfälle. Det är frivilligt för säljaren att erbjuda bytesrätt.

Goods exchanged
Some shops that don’t offer buying on approval can offer
the option to exchange goods instead. This means you can
return the item and choose another item instead. The seller
can also offer you a credit note that you can use to buy
something in the shop at a later date. A seller does not have
to offer the option to exchange goods.

Spara kvittot
Det är alltid bra att spara kvittot som man får när man köpt
en vara. På kvittot står det om öppet köp eller bytesrätt gäller,
och hur länge det gäller. Det står också om man har en garanti
på varan. Kvittot behövs om man vill reklamera varan, eller
om man vill använda sig av öppet köp eller bytesrätt.

Save the receipt
You should always save the receipt you get when buying an
item. The receipt states if you have bought on approval and
for how long, and if you have the right to exchange the item
for another and for how long. The receipt also states if you
have a warranty for the item. You need the receipt if you
want to make a complaint or return or exchange the item.

Vad är moms?
Alla varor och tjänster som man köper är med moms. Moms
betyder mervärdes- och omsättningsskatt, och är en skatt
som man betalar till staten. Momsen är alltid inräknad i priset men ska skrivas ut på kvittot för varan. Momsen på mat
är 12 procent och på andra varor oftast 25 procent av priset.

What is value-added tax?
The price of all goods and services you buy includes value
added tax (VAT). The amount of VAT is to appear on the
receipt. VAT is 12% on food and usually 25% on other merchandise.

Konsumentrådgivning
Kommunerna har ofta en konsumentrådgivare som kan ge
information och råd, om till exempel:

Consumer advice
Municipalities often have a consumer adviser who can give
you information and suggestions about:
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• reklamation av en vara eller tjänst

• making a complaint

• köp av dyrare varor som bilar och hushållsmaskiner

• making an expensive purchase, such as a car

• köp av tjänster, till exempel vad avtalet bör innehålla när
man anlitar hantverkare

• buying services, for instance, what to include in the contract when you hire a workman

• vilka rättigheter och skyldigheter man har som konsument

• your rights and obligations as a consumer

• hushållsekonomi, till exempel hur man skriver en budget

• home economy, like how to make a budget

För att komma i kontakt med en konsumentrådgivare, kan man
ringa till sin kommun, eller använda sig av kommunens webbplats.

To find a consumer advisor, you can phone your municipality
or use their website.

Allmänna reklamationsnämnden

The Swedish National Board
for Consumer Complaints
The Swedish National Board for Consumer Complaints
(Allmänna reklamationsnämnden, ARN) works with solving
consumer disputes, such as when a buyer and seller disagree about a problem with an item.

Myndigheten Allmänna reklamationsnämnden, ARN, arbetar med att lösa konsumenttvister. En konsumenttvist är till
exempel när en konsument och en säljare inte kommer överens om ett fel på en vara.
Konsumenten kan då göra en anmälan till ARN, inom sex
månader från det att tvisten uppstod.
Läs mer på webbplatsen: www.arn.se
Information finns på lättläst svenska och på andra språk

The consumer must report the dispute within six months.
You can read more on the website: www.arn.se
The information is available in easy-to-read Swedish and in
other languages.

hushållsekonomi

home economy

Hushållsekonomi handlar om hur man kan få den privata
ekonomin att gå ihop. Det handlar om att få kontroll över
sina inkomster och kostnader.

Home economy is about how to take control of your personal finances and make sure your money covers your
expenses.

För alla personer kan det vara klokt att göra en privat budget. I en budget skriver man ner alla inkomster och utgifter
man har. Då får man en överblick över sin ekonomi, och möjlighet att göra förändringar, till exempel göra upp en avbetalningsplan om det finns skulder.

It can be useful for everyone to make a personal budget.
When you make a budget, you write down all your costs and
all your income. That gives you a good view of your finances
and how you can change things, for instance make a plan to
pay off debts you may have.

Myndigheten Konsumentverket har en broschyr som heter
Koll på pengarna. Broschyren ger råd om hur man på ett
enkelt sätt gör upp en budget, och konkreta tips på hur man
kan få pengarna att räcka längre. Broschyren finns på flera
språk, och kan hämtas gratis från Konsumentverkets webbplats.

The Swedish Consumer Agency publishes a folder called
Keeping tabs on your money. The folder gives advice on how
to make a budget and how to make your money last longer.
The folder is available for free at their website in several
languages.

Läs mer på webbplatsen: www.konsumentverket.se
Information finns på olika språk.

Det går bra att kontakta kommunens konsumentrådgivare
för stöd och information om hushållsekonomi, till exempel
för att få hjälp att göra en budget.

Read more on the website: www.konsumentverket.se
The information is available in several languages.

You can contact the consumer advisor in your municipality for help and information about home economy, such as
assistance in making a budget.
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Budget- och skuldrådgivning
Många kommuner erbjuder budget- och skuldrådgivning till
sina invånare. Rådgivarna kan ge konkreta råd och tips till
personer som har fått problem med sin privata ekonomi. De
kan till exempel förklara hur man gör en budget, ge råd om
avbetalningsplan, och hjälpa till att ansöka om skuldsanering. Läs mer om skuldsanering längre ner i texten.

Budget and debt advice
Many municipalities offer budget and debt advice to their
residents. The advisors can give practical tips and advice
to people who have difficulties with their money. They can
explain how to make a budget, give advice on how to pay off
a debt, and assist in applying for debt rescheduling. You can
read more about debt rescheduling further on in the text.

För att komma i kontakt med en budget- och skuldrådgivare,
ska man kontakta sin kommun. Tjänsten är gratis, men det
kan vara lång väntetid för att få träffa en budget- och skuldrådgivare. Därför är det bra att söka hjälp tidigt.

To talk to a budget and debt advisor, contact your municipality. The service is free, but you may have to wait a long
time to meet the advisor, so it’s a good idea to ask for help in
good time.

Betala räkningar
En räkning som inte blir betald i tid kan bli en dyr historia. Ofta
får man en påminnelse som har en extra avgift för försening.
Många företag skickar obetalda räkningar till inkassoföretag,
som tar extra betalt av kunden för att driva in betalningen.

Paying bills
A bill that isn’t paid on time can become very expensive. You
often get a reminder, and a reminder fee. Many companies
send unpaid bills to debt collection firms, which charge their
own fees to the customer when they collect on the debt.

Betalas inte räkningen till inkassoföretaget skickas den till
myndigheten Kronofogden, som också tar ut en avgift av
kunden. Betalas inte räkningen till Kronofogden heller så
kan de ta ett beslut om utmätning. Det betyder att de kan ta
en viss del av en persons lön eller ta lös egendom eller fast
egendom, för att betala skulderna. Lös egendom kan vara
värdefulla saker som till exempel en TV eller smycken. Fast
egendom är hus och mark.

If the debt collection firm doesn’t get paid, the bill is sent
on to the Swedish Enforcement Agency, which also charges
a fee to the customer. If the bill still isn’t paid, the Swedish
Enforcement Agency may decide on a seizure. This means
they can seize part of a person’s income or property to pay
the debt. They can seize personal property, like jewellery or
a television, or real property, like a house.

Personer som inte betalar sina räkningar i tid kan även få en
betalningsanmärkning. En betalningsanmärkning gör det svårt
att till exempel få låna pengar hos banker, köpa bil eller annat på
avbetalning, eller att öppna ett mobilabonnemang i framtiden.
Har man svårt att betala sina räkningar i tid kan man alltid
ringa till företagen och fråga om det är möjligt att dröja med
betalningen en kortare tid. Man kan också be att få göra en
avbetalningsplan, att betala delar av räkningen under en
längre tid. Det går också att kontakta kommunens konsumentrådgivare, för att få hjälp i kontakter med företagen.
Den viktigaste räkningen att betala i tid, är hyran för bostaden. Om hyran inte betalas kan man bli vräkt och det betyder att man förlorar sin bostad.
Läs mer på Kronofogdens webbplats: www.kronofogden.se

Köpa på avbetalning
Många butiker och företag erbjuder sina kunder att köpa varor på
avbetalning. Det betyder att man delar upp betalningen under en
längre tid, till exempel en gång per månad under två år.

People who don’t pay their bills in time may also end up in
the Swedish Enforcement Agency’s register. This makes it
difficult for them to get a bank loan, buy cars or other items
in instalments, or get a mobile phone subscription.
If it is difficult for you to pay your bills on time, you can
always call the companies and ask them if you can postpone
the payment for a short time. You can also ask to pay your
bill by instalments, in smaller sums over a longer time. You
can also contact the consumer advisor in your municipality
to get help in contacting the companies.
The most important bill to pay on time is the rent for your
home. If you don’t pay the rent you may be evicted, which
means that you will lose your home.
You can read more on the National Enforcement Agency’s
website: www.kronofogden.se

Buying in instalments
Many shops and companies offer to let their customers pay
in instalments for the items they buy. That means paying in
smaller sums over a longer time, like once a month for two
years.
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Det kan vara dyrt att köpa på avbetalning eftersom företagen ofta tar ut olika avgifter och räntor för tjänsten. Det är
därför viktigt att kontrollera hur stor den effektiva räntan är.
Den effektiva räntan är den totala kostnaden för ett lån, och
där ingår ränta och alla avgifter för lånet.

Buying in instalments can be expensive, since companies
often charge fees and interest. It’s important to find out the
total cost for this type of purchase, including all fees and
interest.

Låna hos banker
Ska man köpa en bostad eller en bil behöver man ofta låna
en del av pengarna hos en bank.

Bank loans
To buy a car or a home, you often need to take a bank loan.

För att få ett lån hos en bank krävs oftast att man har en
arbetsinkomst. Banken gör en kreditprövning av kunden. Det
betyder att banken kontrollerar vilka tillgångar kunden har,
och om hon eller han har möjlighet att betala tillbaka lånet.
Om banken beviljar lånet så gör de en plan för hur kunden
ska betala tillbaka lånet.
Samtidigt bestäms villkoren för lånet, det vill säga vilken
ränta kunden ska betala. Ränta är en kostnad för lånet.
Räntans storlek kan variera mycket över tid, ibland är den
hög och ibland är den låg.
Skuldsanering
Personer som får stora skulder som de inte kan betala tillbaka, kan få hjälp med skuldsanering. Det betyder att personen
kan befrias från sina skulder, efter att ha betalat tillbaka så
mycket som möjligt under fem år. Under den perioden lever
personen på existensminimum.
För att få skuldsanering ska man ha varit i skuld i flera år, och
det krävs att man har gjort allt man kunnat för att få ordning
på sin ekonomi.
Ansökan om skuldsanering lämnas till Kronofogden.
Information om ansökan, och blankett för ansökan finns
på deras webbplats. Man kan få hjälp av kommunens budget- och skuldrådgivare för att skriva en ansökan om skuld
sanering.
Läs mer på webbplatsen: www.kronofogden.se

To get a bank loan, you normally need to have an income.
The bank investigates your credit to see what your assets
are and if you will be able to repay the loan. If the bank gives
you a loan, the bank also makes a plan for how you will
repay the loan and decides what rate of interest you will pay
for the loan.
Interest is a cost you pay to take the loan. The rate of interest can change over time. Sometimes it is high, sometimes
it is low.

Debt rescheduling
People who have large debts that they cannot pay may get
help with debt rescheduling.
The person must pay back as much as possible during five
years while living at subsistence level, and after that, the
remaining debt is cleared.
To get debt rescheduling you must have been in debt for
several years and done everything possible on your own to
get your finances in order.
You apply for debt rescheduling with the Swedish
Enforcement Agency, Kronofogden. You can find information on how to apply at their website. Your municipality’s
budget and debt advisor can help you write the application.
Read more on the website: www.kronofogden.se
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Det här är det
viktigaste i texten:

The most important
information:

• Lagar styr vilka rättigheter och skyldigheter konsumenter
har.

• Laws govern the rights and obligations of consumers.

• Kommunernas konsumentrådgivare ska ge information om
konsumenters rättigheter. De kan också ge information om
hushållsekonomi.
• Konsumentverket ger ut en användbar broschyr om hur
man kan förbättra sin ekonomi, Koll på pengarna. Den
finns på olika språk.

• The consumer advisors in the municipalities give information about consumers’ rights. They also give information
about home economy.
• The Swedish Consumer Agency publishes a useful folder
about how to improve your finances, called Keeping tabs on
your money. It is available in several languages.

• Kommunernas budget- och skuldrådgivare kan ge information och stöd till personer som har problem med sin ekonomi. De kan hjälpa till att ansöka om skuldsanering.

• The budget and debt advisors in the municipalities give
information and help to people who have trouble with their
finances. They can help with applying for debt rescheduling.

• Kronofogden arbetar med att driva in skulder. De kan
bevilja skuldsanering.

• The Swedish Enforcement Agency collects unpaid debts.
They can approve of debt rescheduling.
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