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Inledning

Ny i Stockholm vänder sig till dig som nyligen har fått uppe-
hållstillstånd 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.

Det finns såklart mycket mer information än det vi har 
kunnat samla här och i texterna finns därför många hänvis-
ningar 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 webb-
platser och annat material på olika språk. 

Boken kan användas för självstudier och i kurser om sam-
hällsorientering eller svenska för invandrare.

Hordhac

Ku cusub magaaladda Stockholm waxaa loogu talagalay qofka 
dhowaan la siiyey sharciga degganaanta oo doonaya in uu wax 
dheeraad ah ka ogaado habka bulshadu u shaqeyso. Buugguu wuxuu 
si tifaftiran uga sheekeynayaa arrimo badan oo bulshada ku saabsan, 
iyadoo xoogga la saarayo sida aad bulshada ugu noolaaneyso iyo 
meelaha aad kala xiriireyso arrimaha kala duwan. Tusaale ahaan 
waxaad halkaa ka ogaaneysaa habka shahaadada aad dibedda kala 
timid loo qiimeynayo, meelaha aad guri ama shaqo ka raadsaneyso 
ama meelaha aad kala xiriireyso rugaha daryeelka caafimaadka.

Waxaa xaqiiqdii jira macluumaad badan oo aanan halkaan ku soo 
wada-ururin karin, sidaas awgeed waxaa qoraalkaan ka dhexmuuqda 
tixraacyo badan oo aan kuugu sheegeynno meelaha aad warbixino 
dheeraad ah ka heli karto. Waxa uu qoraalkani ka kooban yahay waa 
isbeddeli karaan marka xeerar cusub la soo saaro. Qoraalka oo dib loo 
cusbooneysiiyey waxaa laga guursan karaa shabakada 
www.nyistockholm.se. Waxaa kaloo halkaa laga heli karaa tixraacyo 
kuu tilmaamaya shabakadaha kale iyo qoraalo kale oo afaf kala duwan 
ku qoran.

Waxaa buugga loo isticmaalayaa in qofku keligii isbaro iyo in lagu 
dhexwado barashada bulshada iyo af iswiidhishka loogu talagalay 
shisheeyaha.
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Boende

Det här avsnittet handlar om vilka olika typer 
av boenden som finns och om hur man söker 
bostad. Det handlar också om vad som är viktigt 
att tänka på när man flyttar till en ny bostad.

olika typer av boenden 
 
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.

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

Hoyga

Qaybtani waxay ku saabsan tahay noocyada 
hoyga iyo habka guri loo raadsado. Waxay kaloo 
ku saabsan tahay waxyallaha muhiimka ah in laga 
fekero kolka guri cusub la soo degayo.

noocyada kala geddisan ee 
guryaha
Iswiidhan waa dal dheer oo ay ku yaalliin magaalooyin waaweyn, kuwo 
yaryar iyo tuulooyin. Waxaa Stockholm iyo magaalooyinka waaweyn ka 
jira guryala’aan, halka ay dalka qaybihiisa kale ka jiraan guryo bannaan 
oo aan la degganayn.

Waxaa magaalooyinka iyo tuulooyinka ku yaal aqalo qolol badan ka 
kooban, fiilooyin, guryo gaagaaban oo xiriirsan, kuwaas oo ama la 
kireysan karo ama la iibsan karo.

Gurya-la’aanta magaalooyinka waaweyn ka jirta awgeed, waxay 
dad badani kireystaan guryo gacan-labaad ah ama dad kale ayey la 
qaybsadaan. Dad kalena waxay doortaan in ay u guuraan magaalada 
bannaankeeda oo ay sahal ka tahay in guri laga helo.

Waxaad, warbixin dheeraad ah oo ku saabsan noocyada kala 

geddisan ee degganaanshaha, ka akhrisan kartaa boggaan: 

www.omboende.se
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Vad är en hyresrätt?
En hyresrätt är en bostad som man hyr. Hyresgästen är den 
person som hyr bostaden, och hyresvärden är den som hyr 
ut bostaden. Hyresgästen och hyresvärden skriver ett hyres-
kontrakt, och båda ska följa det som står i kontraktet. 

I en hyresrätt är det vanligt att hyresvärden sköter om 
renovering av bostaden som till exempel målning och tapet-
sering. Som hyresgäst ska man vårda bostaden och betala 
för skador som man själv orsakar. 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. 

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 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.

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.

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

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 natu-
rens resurser.

Det finns också avfallsstationer för större sopor, som till 
exempel gamla möbler och tv-apparater. Kommunerna skö-
ter avfallsstationerna.

Läs mer om sopsortering på webbplatsen:  
www.sopor.nu

Waa maxay "hyresrätt"?
Hyresrätt waxa weeye xaqa guri la kireysto. Hyresgäst waxa weeye 
qofka guri kireysta meesha hyresvärd ka yahay qofka ama shirkadda 
guriga kireysa. Kireystaha iyo kireeyuhu waxay qoraan heshiis kiro oo 
ay ku qoran yihiin arrimo ay labadooduba raacayaan. 

Sida caadiga ah kireeyaha ayaa guriga ku sameeya dayactir ay ka mid 
yihiin ranjiyeynta iyo xaashiyaha gidaarka lagu dejiyo. Kireystuhuna 
waa inuu guriga xannaaneeyaa oo wixii dhaawac uu isagu sababay 
kharashkooda bixiyaa. Haddii guriga lagu arko cillado ay ka mid 
yihiin darroor waa in isla markiiba lagu wargeliyaa cidda guriga laga 
kireystay.

Hyresgästföreningen waxa weeye urur taageera kireystayaasha xubinta 
ka ah ururka. In ururka xubin laga noqdaana waa ikhtiyaari oo khasab 
ma aha. Qofkii xubin ka noqdaana wuxuu bixinayaa lacag khidmad ah. 

Warbixin dheeraad ah waxaa laga akhrisan karaa boggaan: 

www.hyresgastforeningen.se

Waa maxay "bostadsrätt"?
Bostadsrätt waxa weeye guryo qolol badan ka kooban, fiillo ama guryo 
gaagaaban. Qofka iibsada bostadsrätt wuxuu iibsaday xaqa isticmaalka 
guriga, wuxuuna saami ku yeelanayaa ururka iskaashatada guryaha. 
Dadka deggan guriga ayaa wada wadaaga lahaanshaha guriga. 
Waxaana la bixiyaa bil walba lacag khidmad ah oo loogu talagalay 
dayactirka iyo xannaanada guryaha iyo meelaha la wadaago.

Waa maxay "äganderätt"?
Waxaa jira guryo badan oo fiilooyin iyo guryo gaagaaban oo dad 
isla leeyihiin. Lahaanshahaas ayaana lagu magacaabaa äganderätt. 
Qofka guri ku iibsada nadaamka äganderätt wuxuu keli u noqonayaa 
lahaanshaha guriga.

Meelaha dadka ka dhexeeya
Xaafado badan ayaa dadka deggani waxay mas’uul ka wada yihiin 
xannaanaynta meelaha dadka ka wada dhexeysa. Tusaale ahaan waa in 
qof waliba nadiifiyaa qolka dhar’mayridda iyo meelaha kale oo la wada 
wadaago kolka uu ka dhammaysto.

Waxaa xaafadaha la deggan yahay ku yaal qolol ama meelo qashinka 
lagu ururiyo oo lagu kala sooco. Qashinkaasna dib inta loo isticmaalo 
ayaa laga sameeyaa waxyaalo cusub ama tamar. Habkaasina waa hab 
ay bulshadu ku dhaqaaleyneyso khayraadka dabiiciga ah.

Waxaa kaloo jira goobo loogu talagalay in lagu ururiyo alaabta duugga 
ah oo la tuurayo sida moobbilka iyo telefishanada. Maamulka degmada 
ayaana qashinkaas qaada oo geeya xarumaha loogu talagalay.

Warbixin dheeraad ah oo ku saabsan kala soocidda 

qashinka waxaa laga akhrisan karaa boggaan: 

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 andrahands-
kontraktet. 

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

Den som hyr ut lägenheten måste ha tillstånd från hyresvär-
den 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 hyres-
värden, så kan hyresgästen vända sig till Hyresnämnden. 
Hyresnämnden medlar i tvister som rör bostäder.

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.

Den som hyr ut ett rum eller en del av en lägenhet ska skriva 
ett inneboendekontrakt med den som hyr. Inneboende- 
kontrakt kan också heta kontrakt för möblerat rum. 
Kontraktet ger trygghet både för den som hyr och för den 
som hyr ut. I kontraktet bör det stå vilken hyra som bestämts, 
vad som ingår i hyran, hur länge kontraktet gäller och hur 
lång uppsägningstiden är. Både den som hyr ut och den som 
hyr ska spara ett exemplar av inneboendekontraktet.

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

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.

Guri gacanlabaad lagu kireysto
Kolka guriga laga kireysto qof guriga horey ugu kireysnaa oo heshiis 
la leh cidda guriga kireysa, waxaa kireyntaas lagu magacaabaa kirada 
gacanlabaadka. 

Qofka guri ku kireynaya gacanlabaad wuxuu qorayaa heshiis gacan- 
labaad ah oo uu la galayo qofka kireysanaya. Heshiiskaasna waa in ay 
ku qoran yihiin kirada guriga laga bixinayo, inta heshiiskaasi jirayo iyo 
inta waqtiga u digiddu le’eg yahay. Qofka kireysanaya iyo kan kireynaya 
gurigu wuxuu mid waliba haysanayaa nuqul ka mid ah heshiiska la kala 
saxiixday. 

Warqadda heshiiska gacanlabaadda waxaa laga iibsan karaa 
dukaamada lagu iibiyo buugagga amase waxaa laga soo guursan karaa 
Internet-ka.

Qofka guriga kireynayaa waa in uu ruqsad ka haysta cidda guriga iska 
leh in uu guriga gacanlabaad ku kireyn karo.

Haddii guriga ruqsad looga haysto cidda leh lagu kireysto gacanlabaad 
muddo ka badan laba sano, wuxuu qofka kireystay xaq u yeelan karaa 
inuu gurigaas la wareego haddii aan wax kale lagu heshiin. Taas oo 
micneheedu yahay in qofka gacanlabaadda ku kireysta uu guriga la 
wareegayo laba sano kadib oo loo qorayo heshiis gacankoowaad ah.

Haddii qofka guriga gacanlabaadda ku kireystay uu u arko in uu xaq u 
leeyahay inuu guriga la wareego balse uu diido qofka kireeyey wuxuu 
kireystuhu la xiriiri karaa Hyresnämnden. Hyresnämnden waxa weeye 
guddi dhexdhexaadiya khilaafka guryaha ka dhasha.

Warbixin dheeraad ah oo ku saabsan xaqa la wareegidda guri, waxaa 

laga akhrisan karaa boggaan: www.hyresnamnden.se

Guri qayb laga dego
Kolka guri qol ama qayb laga kireysto waxaa lagu magacaabaa 
inneboende.

Qofka kireynaya qol ama qayb guriga ka mid ah wuxuu qorayaa heshiis 
qayb-ka-degganaansho la galayaa qofka kireysanaya. Heshiiska guriga 
qayb laga dego waxaa kaloo lagu magacaabaa heshiiska qol alaabi 
taal. Heshiiskaasi wuxuu xasilooni siinayaa qofka kireeya iyo kan laga 
kireeyey labadaba. Heshiiskaasna waa in ay ku qoran yihiin inta kirada 
la bixinayaa le’eg tahay, waxa kirada ku jira, inta heshiiskaasi jirayo inta 
waqtiga u digiddu le’eg yahay. Qofka kireysanaya iyo kan kireynaya 
qayb ka mid ah gurigu waxay kala haysanayaan nuqul ka mid ah 
heshiiska la kala saxiixday.

Warqadda heshiiska kireynta qayb guri ka mid ah waxaa laga iibsan 
karaa dukaamada lagu iibiyo buugagga amase waxaa laga soo guursan 
karaa Internet-ka.

Kiro macquul ah
Qofka guri ku kireynaya gacanlabaad ama kireynaya qayb guriga ka 
mid ah waa in uusan sheegan kiro aad u sarraysa. Kiradu waa in ay 
ahaataa mid macquul ah kolka laga eego gurigu meesha uu ku yaal, 
dhulka uu ku fadhiyo, inuu dayactiran yahay iyo in alaabi taal.
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Om en hyresgäst har betalat för mycket i hyra, kan hon eller 
han 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 studerar på högskola eller universitet. Svenska 
Studentbostadsföreningen har information om var student-
bostäder finns, och kontaktuppgifter till bostadsföretagen.

Läs mer på webbplatsen: 
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. 

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.

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.

Hemtjänst och särskilda bostäder för äldre

Äldre personer som har svårt att klara av vardagen själva, 
kan få hjälp med hemtjänst eller särskilt boende av kommu-
nen. Hemtjänst är när personal från kommunen hjälper till 
med bland annat städning, hygien och mat i hemmet.

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

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

Haddii qofka kireystaa uu bixiyo kiro xad dhaaf ah, wuxuu u ashtakoon 
karaa Hyresnämnden. Hyresnämnden waxay kolka eegayaan in kiradu 
macquul tahay iyo in kale, waxayna go’aamin karaa in qofka kireystay 
loo soo celiyo kirada qaarkeed.

Warbixin dheeraad ku saabsan kirada macquulka ah waxaa laga 

akhrisan karaa boggaan: www.hyresnamnden.se

Guryaha ardayda
Dhammaan magaalooyinka waaweyn oo jaamicadaha leh waxaa 
ku yaal guryo ardayda laga kireeyo. Shuruudda in guryahaa la 
degaana waxa weeye in lagu qoran yahay jaamicad oo arday 
laga yahay. Ururka guryaha ardayda oo lagu magacaabo Svenska 
Studentbostadsföreningen ayaa laga heli karaa warbixin ku saabsan 
meesha guryahaasi ku yaalliin iyo sida loo la xiriirayo shirkadaha 
guryahaas kireeya.

Warbixin dheeraad ah waxaa laga akhrisan karaa boggaan: 

www.sokstudentbostad.se

Guryaha dhallinyarada
Waxaa degmooyinka qaarkood ku yaal guryo loogu talagalay 
dhallinyarada oo lagu magacaabo ungdomsbostäder. Waxaana guryaha 
badanaaba loogu talagalay dhallinyarada da’doodu ka hooseyso 
25 sano ama 30 sano. Qofka deggan guryaha dhallinyarada waa inuu 
gurigaas ka guuraa marka uu buuxsado 25 sano ama 30 sano. 

Guryaha dadka gabowga ah
Waxaa degmooyinka qaarkood ku yaal guryo loogu talagalay 
waayeelka oo lagu magacaabo seniorlägenheter, oo badanaaba loogu 
talagalay dadka da’doodu ka weyn tahay 65 sano. Marmar qaarkood 
da’ inta ka yar ayaa la dejiyaa guryaha waayeelka.

Guryaha waayeelku waxay isugu jiraan kuwo la kireysto iyo kuwo la 
iibsado. Haddaba si loo helo guri waayeelka loogu talagalay waxaa 
shuruud ah da’da qofku jiro, laakiin qofkii doonayaa wuxuu sii geli 
karaa safka isagoo da’diisu inta loogu talagalay ka yar tahay. Haddaba 
si safka la isaga qoro waa in la la xiriiraa xafiiska gurya-kireynta 
qaabbilsan oo lagu magacaabo bostadsförmedling.

Adeegga guryaha iyo guryo gaar ah ee waayeelka 
Dadka gabowga ah oo aan awoodin in ay is maamulaan waxay 
degmadu siisaa gargaar adeeg iyo guryo gaar ah. Gargaar adeeggu 
waxa weeye kolka, shaqaale degmada ka socda, ay guriga ugu 
tagaan qofka gabowga ah oo ka caawinaan naafada, fayadhawrka iyo 
cuntasiinta. 

Haddii ay qofka hayso baahi inta ka weyn waxaa la dejiyaa guryo 
gaar ah oo loogu talagalay dadka gabowga ah, sida servicehus, 
ålderdomshem, gruppboende ama sjukhem.

Haddii la doonayo in la codsado gargaarka adeegga ama guryaha 
gabowga waxaa laga la xiriirayaa xoghayaha gargaarka bulshada ee 
degmada.
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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 funktionsned-
sättning, 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 erbju-
da tekniska hjälpmedel. Det kan också handla om ett annat 
boende där det finns personal.

Om man vill ansöka om avlastning eller särskilda boenden 
kontaktar man sin kommun.

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 bosta-
den 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 hjäl-
per till med enklare hushållssysslor i hemmet.

Det finns också särskilda boenden för vuxna med funktions-
hinder, till exempel gruppbostad, servicebostad eller stöd-
boende.

Om man vill ansöka om avlastning eller särskilda boenden 
kontaktar man sin kommun.

att hitta en bostad
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.

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 förstahandskon-
trakt till en hyresrätt. Det finns också privata bostadsföretag 
som förmedlar hyresrätter. Ofta tar bostadsförmedlingarna 
en köavgift.

Kötiden till ett förstahandskontrakt genom bostadsförmed-
lingen i Stockholm och andra storstäder är ofta många år.

Guryaha carruurta iyo dhallinyarada naafada ah
Qoysaska uu ka tirsan yahay ilmo iyo dhallinyaro u baahan gargaar 
iyo xannaano naafanimo awgeed wuxuu caawimaad ka heli karaa 
maamulka degmada. 

Gargaarkaasi wuxuu noqon karaa gacansiin ama caawimaad guriga 
ah, in guriga loo dhiso hab ku habboon ama in loogu deeqo qalab 
uu addegsado. Wuxuu kaloo noqon karaa guri kale oo ay joogaan 
shaqaale.

Qofkii doonaya in laga nasiyo qofka naafada ah ama guri gaar ah 
wuxuu la xiriirayaa maamulka degmada.

Guryaha dadka waaweyn oo naafada ah
Dadka waaweyn oo naafada ah oo aan iyagu ismaamuli karin wuxuu 
maamulka degmadu ugu deeqayaa gargaar kala duwan.

Waxaa gargaarkaas ka mid noqon kara in guriga loo dhiso hab iyaga ku 
habboon, ama in loo qabto qof la xiriira oo ka gacan ka siiya hawlaha 
nololmaalmeedka. Waxay kaloo noqon karaan in hawlaha guriga laga 
caawino taas oo micnehedu yahay in qof ka socda degmadu uu ka 
caawino hawlaha guriga.

Waxaa kaloo jira guryo loogu talagalay dadka waaweyn oo naafada 
ah sida guri ay dad isku mid ahi deggan yihiin gruppbostad, guryaha 
naafada servicebostad ama stödboende.

Qofka doonaya in hawlaha laga nasiyo ama guryaha naafada u gaarka 
ah, wuxuu la xiriiri karaa maamulka degmada.

habka guri lagu helo
Waxaa jira habab kala geddisan oo guri lagu helo. Haddii la doonayo in 
guri la kiresto waxaa marka hore la la xiriiraa cidda guriga kireyneysa 
oo laga galaa liiska safka. Waxaa liiska safka geli kara qof keligii nool 
ama laba qof oo wadanool.

Waxaa laga akhrisan kara habka guryaha loo raadsado boggaan: 

www.jagvillhabostad.nu

Bostadsförmedlingar (Xafiisyada guryaha)
Degmooyinka qaarkood waxaa ku yaal hay’ada ururisa guryaha 
bannaan oo la iska qori haddii guri gacan koowaad ah la doonayo. 
Waxaa kaloo jira hay’ado gaar ah oo xiriirisa dadka doonaya in ay 
guri kireystaan iyo kuwa guryaha kireeya. Sharkadahaasina waxay 
badanaaba ka qaataan dadka doonaya in ay liiska safka galaan lacag 
khidmad ah.

Waqtiga safka loogu jira guriyaha gacanlabaadda ah ee Stockholm iyo 
magaalooyinka kaloo waaweyn wuxuu qaadan karaa sanooyin.
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För att få en bostad i första hand krävs ofta att man har en 
viss årsinkomst. Olika bostadsföretag har olika krav på hur 
hög årsinkomsten ska vara. Om man söker bostad tillsam-
mans som ett par, räknas bådas inkomst. 

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

Stå i bostadskö i 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 bostads-
kö i Stockholms stad eller i Umeå. Men vissa bostadsför-
medlingar tillåter inte det.

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 stäl-
ler sig i kö till en bostad, vad det kostar, och hur länge man 
behöver vänta på en bostad.

Läs mer på webbplatsen: 
www.bostad.stockholm.se 

Information finns på olika språk.

Fastighetssmäklare
Bostadsrätter och äganderätter säljs ofta via en fastighets-
mäklare. 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.

att tänka på vid flytt 

Folkbokföring hos Skatteverket
Alla personer som är bosatta i Sverige, ska vara folkbok-
förda hos myndigheten Skatteverket. Folkbokföringen är ett 
befolkningsregister. Uppgifter om namn, identitet och famil-
jeförhållanden registreras i folkbokföringen. 

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

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

Si guri loo helo waxaa marka hore lagu xiraa dakhli qofka soo gala 
sannadkii. Shirkadaha guryuhuna waxay ku kala duwan yihiin inta 
dakhligu la isku xirayo sannadkii. Haddii laba qof ay guri wada 
raadsadaan waxaa la xisaabiyaa dakhligooda oo lay’su geeyey. 

Boggaga Internet-ka ee degmooyinka waxaa ku qoran cinwaanada 
xafiiska guryaha degmooyinka iyo weliba shirkadaha guryaha. Waxaa 
wargeysada iyo Internet-ka lagu qoraa ogeysiis qolol iyo guryo 
bannaan, mararka qaarkood waxaa ogeysyo guryo bannaan lagu 
dhejiyaa dukaamada cunta hortooda.

In safka guryaha laga galo degmo kale
Xafiisyo badan oo guryaha ayaa waxay oggol yihiin in saf laga galo 
xataa haddii uu qofku deggan yahay degmo kale. Tusaale ahaan qof 
deggan Upplands Väsby ama Valdemarsvik ayaa wuxuu saf ka geli 
karaa Stockholm ama Umeå. Laakiin xafiisyada guryaha qaarkood ma 
oggola arrintaas.

Xafiiska guryaha ee magaalada Stockholm
Xafiiska guryaha ee magaalada Stockholm wuxuu qaybiyaa guryaha 
ku yaal iyo degmooyin badan oo ku yaal gobolka Stockholm. Waxaa 
boggagooda Internet-ka ku qoran habka safka loo galo, qiimaha la bixiyo 
iyo inta uu le’eg yahay waqtiga la sugayo guri.

Warbixin dheeraad ah waxaa laga akhrisan karaa boggaan: 

www.bostad.stockholm.se 

Warbixintu waxay ku qoran tahay afaf kala duwan.

Dillaalada guryaha
Bostadsrätter iyo äganderätter waxaa badanaa iibintooda loo maraa 
dillaalada guryaha. Dillaalku wuxuu lacag khidmad ah ka qaataa cidda 
guri iibbineysa, wuxuuna hubiyaa in kala iibsigu hab sax ah u dhacay. 
Dillaalku wuxuu ka jawaabaa su’aalaha ku saabsan xaaladda guriga, 
arrimaha xagga sharciga iyo dhaqaalaha.

waxa laga fekerayo  
kolka la guurayo

Diiwaanka Dadweynaha ee Skatteverket
Dhammaan dadka deggan Iswiidhan waxay ka diiwaangeshan yihiin 
hay’adda Skatteverket. Diwaanku waxa weeye diiwaan ay dadweynuhu 
ku qoran yihiin. Waxaa diiwaanka dadweynaha lagu kaydiyaa 
warbixinta dadka, sida magaca, aqoonsiga xaaladda qoys ahaaneed.

Haddaba, kolka guri cusub loo guurayo, waxaa loo baahan yahay 
in cinwaanka cusub laga diiwaangeliyo Skatteverket. Si ay boostadu 
cinwaan sax ah ugu timaaddo iyo in la bixiyo canshuur sax ah.

Warqadda la buuxinayo kolka la guurayo waxaa laga helayaa bogga 
Internet-ka ee Skatteverket in guuritaanka la diiwaangeliyaana waa 
lacag la’aan.
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Hämta blankett för flyttanmälan på webbplatsen: 
www.skatteverket.se 

Information finns på olika språk 

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 skick-
as till fel adress. Obetalda räkningar kan leda till dyra påmin-
nelseavgifter, och i värsta fall ett ärende hos myndigheten 
Kronofogden. Se mer under avsnittet om Konsumenters rät-
tigheter och hushållsekonomi.

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.

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

Information finns på engelska.

lån, försäkring och bidrag

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.

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. 

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

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.

Warqadda la buuxinayo kolka la guurayo waxaa laga daabacanayaa 

bogga Internet-ka ee Skatteverket: 

www.skatteverket.se 

Warbixintu waxay ku qoran tahay afaf kala duwan.

Soo sheeg cinwaanka cusub
Marka guuritaanka lagu wargeliyo hay’adda Skatteverket waxaa 
cinwaankaas cusub helaya hay’ado badan. Laakiin waxaa loo baahan 
yahay in aad adigu la xiriirto dhammaan hay’adaha, ururada iyo 
shirkadaha si ay u helaan cinwaanka cusub. Waxaana kuwaas ka mid 
ah dugsiga iyo shirkad aad macmiil ka tahay. Haddii kale waxaa dhici 
kara in boosto muhiim ah loo diro cinwaan qalad ah. Waxaa dhici 
kara in xisaabaadka aan la bixin ay daahaan oo lacag xusuusin ah la 
dulsaaro, amase loo gudbiyo hay’adda hantidoorka Kronofogden. Eeg 
qaybta ku saabsan xuquuqda macmiisha iyo dhaqaalaha guriga.

Dib-u-diridda boostada
Waxaa la codsan kara in dib laguugu soo diro boostada oo 
cinwaankaaga cusub laguugu soo diro adigoo bixinaya lacag 
khidmad ah.

Waxaa warbixin dheeraad ah oo ku saabsan dib-u-diridda boostada 

laga akhrisan karaa boggaan: www.adressandring.se 

Warbixintu waxay ku qoran tahay af-Ingiriis.

amaah, caymis iyo deeq

Ka amaahashada bangi
Qofka doonaya inuu iibsado guri wuxuu amaah weyddiisan karaa 
bangi. Haddaba si loo helo amaah guri lagu iibsado waxaa la isku xiraa 
in qofku shaqeeyo oo dakhli soo galo iyo in qofku awoodo inuu qayb ka 
mid ah kharashka guriga bixin karo.

Caymiska guriga iyo hantida gaarka ah
Caymiska gurigu wuxuu isugu jiraa caymisyo kala duwan. Caymiska 
gurigu wuxuu kabayaa waxyeelada soo gaarta guriga iyo alaabta guriga 
taal. Waxaana waxyeelooyinka ka mid noqon kara xaditaan, dab ama 
dhaawac biyo. Waxaa lacag la siinayaa dadka dhaawac soo gaaray ama 
lagu xukumay in ay magdhaw bixiyaan. 

Caymisyo badan oo guryaha waxaa ku jira caymiska safarada. 
Waxaana lacag la siiyaa qofka isagoo dalka dibeddiisa ku sugan, ay 
wax ku dhacaan. 

Waxaa caymisyo badan oo guryaha ku jira caymiska xagga sharciga. 
Taas micneheedu waxa weeye in qofka laga bixiyo kharashka qareenka 
iyo kharashyada kale ee dac’wadda khilaafka ee maxkamadda la hor 
keeno. Khilaaf waxaa loo la jeedaa kolka laba qof ay wax ku heshiin 
waayaan, sida furriin. Dac’wadda khilaafku lama mid aha dac’wadda 
falka dembi.



svenska

somali

14

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

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

Hur mycket pengar bostadsbidraget blir beror på inkomsten, 
hur hög hyran är, hur stor bostaden är och hur många perso-
ner som bor i bostaden.

Läs mer på webbplatsen: 
www.forsakringskassan.se 

Information finns på lättläst svenska och på andra språk.

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

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

Det går att få lån om man flyttar till en möblerad eller omöb-
lerad bostad, eller om man bor inneboende. Man måste 
söka lånet senast två år från första gången man blev folk-
bokförd 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 beta-
la för räntan och för att betala tillbaka lånet.

Läs mer på webbplatsen:  
www.csn.se 

Information finns på lättläst svenska och på andra språk.

In caymiska lagu jiraa aad ayey muhiim u tahay, ha la degganaado 
guri gacankoowaad ah, mid gacanlabaad ah ama mid la leeyahay. 
Shirkadaha caymiska badankood waxay iibiyaan caymiska guriga.

Kaalmo-dhaqaaleedka kirada
Qoysaska carruurta haysata iyo dhallinyarada da’doodu gaartay 
18 sano welise aan buuxsan 29 sano oo ka diiwaangeshan Iswiidhan 
waxay ka codsan karaan kaalmo-dhaqaaleedka kirada hay’adda 
Försäkringskassan. 

Inta ay lacagta kaalmo-dhaqaaleedka kiradu noqoneyso waxay ku xiran 
tahay dakhliga iyo inta qof oo guriga ku nool.

Warbixin dheeraad ah waxaa laga akhrisan karaa boggaan: 

www.forsakringskassan.se 

Warbixintu waxay ku qoran tahay af iswiidhish sahlan iyo afaf kale.

Amaahada alaabta guriga
Amaahda alaabta guriga  waa lacag loo deynsado si loo iibsado qalab  
guri , maacuun iyo alaabo kale oo guriga la dhigto.

Sharcigani dadka uu khuseeyaa ee  ku jira barnaamijka la qabsashada 
dadka dhawaan wadanka soo gala ee ajinebiga ah qaarkood iyo xafiiska 
qaabilaada qaxoontiga ee degmadu way ka dalban karaan lacagta 
deynta ah Guddiga ammuraha kaalmada iyo waxbarashada ardayda 
CSN,  si ay u gataan qalab ay dhigtaan guryahooda.

Waa lagu siinayaa deynta haddii aad u guuraysid guri qalabaysan 
ama mid aan qalabaysneyn ama aad qeyb ka kiraysanayso guri uu qof 
kale ku jiro. Deynta waa in la dalbado ugu dambeyn laba sannaddood, 
marka laga bilaabo maalinta ugu horeysay ee degmo lagugu 
diiwaangesho. 

Marka aad deynta qaadatay kedibna waxaa bilaabmaya bixintii deynta, 
oo uu la socdo korsaar. Korsaarku waa kharash aad ka bixinayso 
lacagtii deynta ahayd ee aad amaahatay. Lammaanaha is qaba ama 
dadka wada deggenni way wada qaadan karaan deyn ay wadaag ku 
yihiin.  Markaas waxay labaduba si siman masuul uga noqonayaan 
bixinta dulsaarka iyo soo celinta lacagtii deynta ahayd.

Faahfaahin dheeraad ah ka akhriso bogga internetka:  

www.csn.se 

Waxaa ku yaal warbixinno ku qoran af iswidhish sahlan iyo luqaddo 

kala duwan.
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Det här är det viktigaste  
i texten:
• Hyresgästföreningen ger stöd till hyresgäster som är med-

lemmar i föreningen. 

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

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

• Det finns särskilda boenden för äldre personer.

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

• Genom en bostadsförmedling kan man få ett förstahands-
kontrakt.

• 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.

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

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

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

Arrimahaan ayaa uhu 
muhiimsan qoraalka:
• Hyresgästföreningen waxay taageero siisaa dadka guryaha 

kirada ugu jira oo xubinta ka ah ururka. 

• Kolka loo guurayo guri cusub waxaa muhiim ah in la kala qorto 
heshiiska kirada.

• Cidda kireyneysa guri gacanlabaad ah ama qol guriga ka mid ah 
ma dalbi karo kiro aad u sarraysa.

• Waxaa jira guryo khaas ahaan loogu talagalay dadka waayeelka 
ah.

• Waxaa jira guryo khaas ahaan loogu talagalay carruurta iyo 
dhallinyarada naafada ah.

• Haddii la iska qoro bostadsförmedling waxaa la heli karaa guri 
gacankoowaad ah.

• Kolka loo guurayo guri cusub waxaa cinwaanka cusub lagu 
wargelinayaa hay’adda Skatteverket. Waxaa muhiim ah in la 
ogeysiiyo cinwaanka cusub shirkadaha macmiisha laga yahay si 
warqadaha iyo warqadaha biilasha loo keeno cinwaan sax ah.

• Caymiska gurigu wuxuu magdhaw ka bixiyaa haddii waxyeelo 
guriga soo gaarto ama la xado.

• Qoysaska carruurta haysta iyo dhallinyarada ay ku adag 
tahay in ay bixiyaan kirada waxay ka codsan karaan xafiiska 
Försäkringskassan in laga kaalmeeyo lacagta kirada.

• Guddiga ammuuraha kaalmada iyo waxbarashada ardayda 
Centrala studiestödsnämnden waxay lacag amaahin kartaa 
qofka u baahan inuu iibsado alaab uu dhigto guri cusub.

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

Det här avsnittet handlar om arbetsmark-
naden 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. 
 

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

Arbetsmarknaden är uppdelad i privat och offentlig sektor. 
Privat sektor är företag med privata ägare som är vinst-
drivande. 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, 

Shaqo

Qeybtan waxay ka hadlaysaa suuqa shaqada 
iyo sida loo hogaamiyo iyada oo la kaashanayo 
sharciyo iyo heshiisyo. Waxay ku saabsan tahay 
habka loo dalbado shaqo iyo xeerarka u dejisan, 
marka ay yimaadaan xaaladdaha shaqo la’aantu, 
jirtada, daryeelka carruur jiran iyo marka la gaaro 
hawlgabka.

suuqa shaqada
Qiyaastii nus wax ku dhow dadweynaha ku nool dalka Iswiidan ayaa 
hesta shaqo kamid ah shaqooyinka laga shaqeeyo. Heerka shaqo 
la’aantu ee wadanka oo dhammi, waxay maraysaa qiyaatii 9 boqolkiiba 
(sanadkan 2010).

Suuqa shaqadu waxaa uu u qeybsan yahay laba laammood oo kala ah, 
suuqa shaqada dawliga ah iyo suuqa shaqada ee mulkigiisasida gaarka 
ah loo leeayahay. Kuwa sida gaarka loo leeyahay, waa shariikaddo 
mulkiilayaal shacbi ahi leeyihiin, kana doonayaan faa’iido. Waxay 
noqon karaan dukaamo ama wersheddo. 

Laamaha dawligu ee qaranka, maamulka degmooyinka iyo gobolladu, 
waxay fidiyaan hawlo adeeg dadweynaha ah. Waxaa tusaale ahaan, 



svenska

somali

20

utbildning och polis. Ungefär en tredjedel av alla anställda 
arbetar inom offentlig sektor.

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 befolkningsmäng-
den 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. 

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 kvin-
nor och män och mellan invånare födda i Sverige och invå-
nare födda i andra länder. 

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.

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 samti-
digt 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.

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 exem-
pel fler män än kvinnor som är chefer eller har andra högt 
uppsatta positioner, bland annat i företagens ledningar. Män 

ka mid ah adeegyadaasi, hawlaha caafimaadka, waxbarashada iyo 
booliiska. Wax aan ka yarayn seddex meelood meel (1/3) dhammaan 
shaqaalaha wadankan Iswiidan , waxay ka shaqeeyaan laamaha 
dawliga ee kala duwan.

Maxaa saamayn ku leh suuqa shaqada?

Waxa jira waxyaabo badan oo saameynaya inta dad shaqo helaysa 
iyo inta shaqo la’aan noqonaysa. Taasi waxay ku xirnaanaysaa, tusaale 
ahaan, xaaladda dhaqaale ee wadanku sida uu yahay, tirada dadka 
wadanka ku nooli inta ay leeg yihiin iyo tirada dadka inta ka gaartay 
da’dii shaqo lagu gallo. Mararka qaarkood waxaa la waayaa dad 
shaqaale ah oo buuxiya xirfad aad loogu baahan yahay, sababta oo 
ah, waxaa tiro yar dadka xirfaddaas takhasus u leh ee aqoonteeda soo 
bartay. Waxaa lagu magacaabaa xaaladdaas xirfad shaqaallo waa’ ah.

Suurtogal kala duwan iyo shuruuddo
Suurtogalka helitaanka shaqo, way ku kala duwan yihiin dhinacyo 
badan, sida dhinacyada kala duwan ee wadanka, xerfaddaha kala 
duwan, dadka da’doodu kala duwan tahay, dumarka iyo ragga iyo 
dadka ku dhashay wadamo kale oo dibedda ah.. 

Magaalooyinka waaweyn shaqooyinka laga helaa way ka badan yihiin 
shaqooyinka laga helo tuullooyinka yaryar, laakiin magaalooyinka 
waaweyn dadka shaqada soo dalbanayaa, iyana way ka badan yihiin, 
kuwa tuulooyinka. Shaqo la’aanta tuulooyinka way ka heer sareysaa, 
marka laga eego dhinaca dhalinyarada, dadka waaweyn iyo ajinebiga. 
Sida oo kale, ragga iyo dumarku, inta badan isku si uma haystaan 
fursaddaha helitaanka shaqo ee ka jira suuqa shaqada. Xerfaddaha 
qaarkood aad bay dumarku ka badan yihiin ragga, tusaale ahaan, 
caafimaadka. Xirfaddo kalese waxaa ku badan ragga. Tusaale ahaan, 
wersheddaha.

Maanta waxaa laga hadalhayaa isbeddelka weyn ee dhexmaraya 
facaca kala duwan. Taasi oo ku saabsan dad badan oo dhashay 
1940-aadkii inay hawlgab gelayaan sanaddahan soo socda. Taasi 
micnaheedu, waxa uu yahay in loo baahan yahay dad badan oo buuxiya 
shaqooyinkii ay hayn jireen. Tuulooyinka ayay aad u saameyn doontaa 
isbeddelka dhinaca facacu, maadaama ay dad badan, markii horeba 
uga soo guureen magaalooyinka waaweyn.

Si aad ku ogaato xaaladda suuqa shaqadu ee qeybaha kala duwan ee 
wadanku, sida ay yihiin iyo meellaha ay ka jiraan shaqooyin bannaanni, 
waxaad xiriir la samaysaan Arbetsförmedlingenama lataliyayaasha 
dhinaca waxbarashada – iyo xirfaddaha studie- och yrkesvägledare.

Bogga internetka ee Arbetsförmedlingen ka akhriso faafaahin dheeraad 

ah oo ku saaban suurtogalka helitaanka shaqo ee xirfaddaha kala:  

www.arbetsformedlingen.se  

www.syoguiden.com

Sinaanta iyo cunsurinimada
Weli waxaa jira dhibaatooyin la xiriira in dumarka iyo raggu ay 
si siman ugu suurtogasho helitaanka shaqooyinka ka jira suuqa 
shaqada. Tusaale ahaan, ragga ayaa kaga badan dumarka dhinaca 
madaxda iyo kaalmaha sarsare ee shaqooyinka. Marka la eego 
dhinaca shariikaddaha madaxdooda. Ragga waxaa kale oo ay qaataan 
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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 
och sina egna liv. Ett av målen är att kvinnor och män ska ha 
samma möjligheter till utbildning och arbete. Det regleras av 
diskrimineringslagen.

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. 

Exempel på diskriminering i arbetslivet

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

• 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. 

• 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 ”slapp-
na av” lite.  

• En kvinna har sökt en högre tjänst på sin arbetsplats men 
inte fått det. Hon misstänker att det är för att hon använ-
der rullstol. 

• En kvinnas provanställning avbröts när hon blev gravid. 

• En arbetsgivare gör sexuella närmanden som inte är öns-
kade. 

• En arbetsförmedling förmedlar inte jobb åt en man efter-
som den menar att företagen inte vill ha personer med 
annan etnisk tillhörighet än svensk.

Exempel hämtade från www.do.se

 
 
 
 
 

Diskrimineringslagen
Diskrimineringslagen säger att ingen får diskrimineras vid 
rekrytering, anställning eller på sin arbetsplats. En arbets-
givare får inte heller diskriminera någon på grund av för-
äldraledighet. Diskrimineringslagen säger att alla ska ha 
möjlighet att söka lediga arbeten. Arbetsgivare bör därför 

mushahar ka badan kan dumarku qaataan, xitaa, haddii ay qabanayaa 
hawl isku mid ah. 

Dawladdu waxay leedahay siyaasad ay u dejisanay dhinac sinaanta, oo 
ka hadlaysa in dumarka iyo raggu ay isku awood ku yeeshaan bulshada 
dhexdeeda iyo weliba noloshooda. Bartilmaameedyada la higsanayo, 
waxaa ka mid ah, in dumarka iyo raggu ay yeeshaan suurgal isku mid 
ah oo la xiriirra dhinaca waxbarashada iyo shaqada. Taasna waxaa lagu 
sharciyeeyay sharciga ka hortagga cunsurinimada.

Cunsurinimo waxaa lagu micneeyay in ay tahay in qof lagula dhaqmo si 
ka xun, sida loola dhaqmo mid kale, iyada oo lagu salaynaayo, tusaale 
ahaan, rag iyo dumar midka uu yahay, jinsiyaddiisa, diintiisa, dabciga 
isku galmoodka/khaniisnimo, naafanimo ama da´da. Cunsurinimadu 
way ka jirtaa suuqa shaqada iyo bulshada dhinacyadeeda kaleba. 

Tusaalooyin ka mid noocyada cunsurinimada ee 
suuqa shqada

• Qof dumar ah oo mushahar ka hooseysa nin dhiggeeda ah oo 
isku meel ka wada shaqeeyaan, isku hawl mid ahna qabtaan, 
oo sidaasna loogu sameeyay in ay tahay qof dumar ah 
awgeed. 

• Nin loo diiday in loogu yeero wareysi in laga qaado, in kasta 
oo uu haysto shahaadooyin u qalma shaqada uu doonayo, 
sababta uu shaqo bixiyuhu u cuskaday diidmadana ay 
tahay in magaciisa uu ka soo jeedo jinsiyad aan ahayn tan 
Iswiidishka. 

• Marka uu shaqo bixiyuhu ugu yeero qof ka tirsan 
shaqaalihiisa ”naa´gyahow” ama ”khaniis”. Marka ay taasi 
ay ka caraysiiso qofkaas shaqaalaha ahna, uu ugu jawaabo 
shaqo bixiyuhu ”waa kaftan uun” iyo in ay dadku bartaan in 
la ”is dejiyo” ee aan la xanaaqin. 

• Haddii qof dumar ah ay dalbato jago ka bannaannaatay 
kaalmaha sarsare ee goobteeda shaqo, laakiin la siin waayo. 
Iyaduna ay aaminsan tahay in sababta loo siin waayay ay 
tahay in curyaamad tahay, isticmaasha gaari curyaan. 

• Qof dumar ah oo haysata shaqo tijaabo ah, oo laga joojiyay 
shaqadii, kedib markii ay soo ifbaxday in ay uur leedahay. 

• Shaqo bixiyaha oo kula dhaqma qof ka tirsan shaqaalaha 
qaab shukaansi ah oo aanu qofkaasi raali ka ahayn. 

• Arbetsförmedlingen oo qof ka reeba shaqo bannaantay, 
iyada oo ulajeedadu tahay in shariikadda ay shaqadu ka 
bannaantay, aanay rabin gof ka soo jeeda jinsiyad ka duwan 
tan Iswiidishka.

Tusaalooyinka waxaa laga soo xigtay. www.do.se

Sharciga ka hortaga cunsurinimada
Sharciga ka hortaga cunsurinimada, waxaa uu leeyahay in aan 
qofna lagu cunsuriyadayn karin xilliga qorista shaqaalaha, heshiiska 
shaqaaleynta amaba goobta shaqada. In aan shaqo bixiyuhu ku 
cunsuriyadeyn karin qof shaqaale ah dhinaca fasaxyadaa waalidiinta. 

Sharciga ka hortaga cunsurinimada, waxaa uu leeyahay in cid kasta 
loo suurtogalyo dalbashada shaqooyinka bannaanaaday. Sidaas 
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annonsera lediga jobb på ställen som är tillgängliga för alla, 
till exempel i tidningar och hos Arbetsförmedlingen. 

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

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

www.do.se

 

söka jobb
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.

De flesta som söker ett arbete skriver in sig hos myndighe-
ten Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingens uppdrag är att underlätta för arbets-
sökande 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 

awgeed, waa in shaqo bixiyuhu uu ku soo saaro xaysiis iyo baafin 
jagooyinka shaqo ee ka bannaannada goobtiisa shaqo, meel ay dadku, 
si siman uga daalacan karaan, sida, tusaale ahaan, wargeysyada iyo 
Arbetsförmedlingen. 

Qofkii dareema in lagula dhaqmay cunsurinimo, waxaa uu ashkato soo 
gaarsiin garaa wakiilka arrimaha cunsuriyadda, DO.

Faahfaahin dheeraad ah ka akhriso arrimaha ku saabsan 
sinaanta iyo cunsuriyadda boggaga internetka: 

www.regeringen.se 
www.do.se

shaqo-raadsasho
Waxaa laga raadiyaa shaqada joornaallada iyo internetka meelaha ka 
midka ah ee lagu soo qoro xayaysiiska jagooyinka bannaan, waxaa kale 
oo aad weydiin kartaa shaqo goobaha laga shaqeeyo in wax shaqo ahi 
ka bannaantahay ama qof aad garanayso ayaad weydiin kartaa. Dad 
badan baan shaqada ku hela wasteyn. Arbetsförmedlingen, had iyo 
jeer waxay ku soo bandhigaa boggooda internetka iyo joornaallada 
waaweyn jagooyinka bannaan.

Dadka shaqo doonka ah, waxay iska diiwaangeliyaan hay’ada 
Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen [Xafiiska xiriirka shaqada] 
Arbetsförmedlingen xilkiisu waxaa weeye in uu u sahlo dadka shaqo 
doonka, sidii ay u heli lahaayeen shaqo iyo in sida oo kale, shaqo 
bixiyuhu uu u heli lahaa shaqaalaha uu u baahan yahay. Tallaabada ugu 
horeysa ee adeegga aanu bixinno ka mid ahi, waa bogga internetka, 
meel xogtii lagu ururriyay Platsbanken. Halkaas oo aad ka helaysid 
wixii shaqo ah ee ka bannaannaaday xerfad gaar ah ama shariikad 
khaas ah.

Faahfaahin dheeraad ah ka akhriso bogga internetka:  
www.arbetsformedlingen/ platsbanken.se

Qofka shaqa doonka ah waa in uu soo booqdo Arbetsförmedlingen, 
isaga diiwaangeliyo. Waxaa uu ka helayaa shaqa doonku taageero, 
waxa uuna ka qeyb qaadan doona dadaallo iyo borograamo uu 
Arbetsförmedlingen ugu talogalay in uu ku caawiyo dadka shaqo 
doonka ah, si ay u helaan shaqo. 

Arbetsförmedlingen waxaa lagaa siinayaa talo iyo warbixinno ku 
saaban waxbarashada iyo sida loo dalbado shaqada ama loo furto 
shariikad. Waxaa intaas dheer, inay xitaa, kaa caawin karaan tababar 
goob shaqo praktik iyo waxbarashooyin gaagaaban oo dhinaca 
xirfaddaha ah. 

Qofka shaqo doonka ah ayaa masuul ka ah hawsha shaqo doonistiisa, 
laakiin Arbetsförmedlingen waxaa uu ka shaqeynayaa in uu xiriirriyo 
shaqa doonaha iyo shaqo bixiyaha. Taasi oo ku timaada xiriirka uu 
xafiiska shaqadu la leeyahay shaqo bixiyayaasha.

Marka loo baahdo Arbetsförmedlingen waxaa uu kaa caawin karaa, 
xitaa turjumidda shahaadaddaha iyo caddeymaha waxbarasho ee 
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svetsarcertifikat. De kan även bedöma hur utbildning och 
arbetserfarenhet från ett annat land kan användas i Sverige, 
så kallad validering.

Läs mer om vad Arbetsförmedlingen kan göra  
för arbetssökande på:  

www.arbetsformedlingen.se

Läs mer om validering på  
www.yhmyndigheten.se

CV och ansökningsbrev
När man söker ett arbete behöver man oftast skicka in 
ansökningshandlingar till arbetsgivaren. Ansöknings-
handlingar 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. 

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 fung-
erat 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.

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

Betyg från utländsk gymnasieutbildning bedöms av myndig-
heten 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 

xirfaddeed ee af ajinebi ku qoran. Tusaale ahaan, shaahadadda aqoonta 
alxanka. Waxay kale oo qiimeyn ku samayn karaa, sida waxbarashada 
iyo waay aragnimada lagala yimid wadan kale, loogu isticmaali karo 
wadankan dalka Iswiidan, taasi oo lagu magacaabo validering qiimeyn. 

Faahfaahin dheeraad ah ka akhriso, waxyaabaha uu 
Arbetsförmedlingen u qabto shaqo doonayaasha:  

www.arbetsformedlingen.se

Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan qiimeynta, ka akhriso: 
www.yhmyndigheten.se

CV:ga iyo warqadda codsiga
Marka la dalbanayo shaqo, waxaa loo baahan yahay, inta badan, in 
shaqo bixiyaha loo diro warqaddaha codsiga. Warqaddaha codsiga 
waxay ka kooban yihiin CV:ga, wixii aad shahaadaddo, caddeymo 
waayo aragnimo aad haysato, si uu shaqa bixiyuhu u arko heerka 
tacliintaada iyo waayo aragnimadaada shaqo. Waxaa kale oo iyana 
loo baahan yahay in aad qorto warqad aad ku soo bandhigayso 
dabeecaddaada qof ahaanneed sida ay tahay iyo shaqada aad 
dalbanaysaa ta ay tahay. 

Caddeyn lagaa soo siiyay goob shaqo oo aad hore uga shaqeyn jirtay 
ama goob tababar ahaan laguugu diray, iyaduna way ku caawinaysaa, 
marka aad shaqo dalbanaysid. Waxaa kale oo aad u tilmaami kartaa 
qof aad la shaqeyn jirtay oo kaa bixiya warbixin tixraac ah. Taaasi 
waxaa uu micnaheedu yahay inay ka warbixiyaan, sidii aad ku ahaan 
jirtay goobtii shaqo.

Waxbarashada lagu soo qaatay wadammo kale
Marka la dalbanayo shaqo, inta badan waxay ku xiraan shaqa 
bixiyayaashu in qofku soo dhammeystay dugsiga sare. Shaqooyinka 
qaarkoodna waa in la haysto tacliin jaamacaddeed.

Qofkii haysta waxbarasho uu ku soo dhammaystay wadammo kale, 
waxaa shahaadaddiisa loogu samayn karaa qiimeyn. Taasi micnaheedu 
waxaa uu yahay in hay’ad baa shahaadaddaas iyo nadaamka 
shahaadaddaha ee dalka Iswiidan isku qiyaasaysa, kana samaynaysa 
qiimeyn.

Shahaadaddaha waxbarashada dugsiga sare ee wadammada kale, 
waxaa soo qiimeysa hay’adda maamulka adeegga dugsiyada sare,VHS. 
Shahaadaddaha jaamacaddaha iyo machadyada sare waxaa qiimeysa 
hay’adda maamulka tacliinta sare Högskoleverket.

Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan qiimeynta 
shahaadaddaha wadammada kale, waxaa ka akhrisataa 
muwduucan hoostiisa: Utbildning för vuxna/ Betyg ama 

bogagga internetka ee: 
www.yhmyndigheten.se, www.vhs.se, www.hsv.se.

Tababar goob shaqo Praktik
Ku tababarasho goob shaqo waa hab fiican oo aad ku sii hagaajin kartid 
dadaalka aad ugu jirto shaqo doonista. Waxaad ka kororsanaysaa 
waayo aragnimo shaqo, waxaana kuu siyaadaya isbarasho dad suuqa 
shaqada aad xiriir kala yeelato. Ku tababarashada goobta shaqo, waxay 
kale oo faa’iido kuugu leedahay in aqoontaada af-iswiidishka uu ku 
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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 
man har varit på, vilka arbetsuppgifter man har haft och hur 
lång tid praktiken varit. Det är också bra att be om ett skrift-
ligt omdöme, ett så kallat arbetsbetyg, där det står om hur 
man har fungerat på arbetsplatsen. Arbetsintyg och arbets-
betyg är bra att ha när man söker arbete. 
 
 
 

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.

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 deltids-
anställningar och då jobbar man mindre än 40 timmar per 
vecka, till exempel 20 timmar i veckan.

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 sät-
tet är inte försäkrad och har till exempel inte rätt till någon 
ersättning ifall det skulle hända en olycka på arbetsplatsen. 

xoogaysto. Dadaalka aad ugu jirto shaqo doonista, waxaa kaa caawin 
kara shaqo bixiyihii aad la shaqayn jirtay ama qof shaqaale ah oo aad 
goobta shaqada ka wada shaqeyn jirteen, oo kaa bixiya warbixin fiican 
iyo tixraac wanaagsan, oo ay shaqo bixiyaha cusub kula taliyaan in 
laguu qaato shaqada aad dalbatay. 

Inta aanad bilaabi tababarka goobta shaqo, waxaa loo baahan yahay 
in aad kala saxeexataan shaqo bixiyaha heshiis. Heshiiska waa in lagu 
saxeexaa xafiiska xiriirka shaqa ama kan degmada, si loo hubiyo in 
aad ku jirto caymis sax ah. Heshiiska waa inay lagu qeexo, tusaale 
ahaan, wakhtiga uu tababarka goobta shaqo soconayo, wakhtiyada 
aad shaqeynayso iyo hawlaha laguugu talogalay in aad ka shaqeynayso 
iyo haddii ay suurtogal tahay mushaharka iyo gunnooyinka aad 
qaadanayso. 

Marka uu dhammaado tababarka goobta shaqo, waxaa muhiim ah 
in aad weydiisato shaqo bixiyaha inuu ku siiyo caddeyn. Caddeynta 
waa in lagu qoro goobta aad ku tababaratay, hawlaha aad qaban jirtay 
kuwa ay ahaayeen iyo wakhtiga tababarka goobta shaqo inta uu ahaa. 
Waxaa kale oo iyana wanaagsan in aad weydiisato in ay kaa qoraan 
qiimeyn, taasi oo lagu magacaabo shahaadad shaqo, oo ay ku qoran 
tahay habdhaqankaagii aad kula shaqeyn jiray shaqaalaha kale ee 
goobta shaqada. Shahaadadda shaqada iyo caddeynta shaqaduba, 
waxay wax weyn kaaga tarayaan, sidii aad shaqo u codsan lahayd.

Noocyada kala duwan ee shaqaaleynta
Waxaa jira noocyo kala duwan oo qofka lagu shaqaaleyo. Shaqo 
aan wakhti go’an lahayn ah (oo loogu magacaabo shaqo joogto ah) 
micnaheedu waxaa uu yahay in lagu siiyay shaqo aad goob shaqo ka 
shaqeynayso wakhti aan xadidnayn. Shaqaaleyn wakhtiyaysan iyo tan 
ku xiran baahida, waa shaqaaleyn ku meel gaar ah, oo qof la qaato, 
marka uu shaqo bixiyo u baahan yahay shaqaale. Ku siisime waxay 
micneheedu yahay in lagu siiyo shaqo ku meel gaar ah oo uu qof kale 
fasax ka qaatay shaqadiisii.

Shaqaaleyn tijaabo ah, micnaheedu waa in shaqo bixiyaha loo 
suurtogelinaayo in qofka shaqaalaha tijaabo uu ka qaado, wakhti 
aan ka badnaan karin lix bilood. Sida oo kale waxaa ay iyana u 
suurtogelinaysaa qofka shaqaalaha ah in uu tijaabiyo shaqadan cusub. 
Wakhtiga wargelinta shaqo jooginta ee shaqada tijaabbada ah, waa 
laba sitimaan. Wargelinta joojinta shaqada labada dhinacba xaq bay u 
leeyihiin, shaqo bixiyaha iyo qofka shaqaalahaba. 

Shaqooyinka qaarkood waxaa la shaqeeyaa wakhti buuxa. Markaas 
waxa la shaqeynayaa qiyaastii ku dhawaad 40 saacaddood sitimaankii. 
Shaqooyinka qaarna waa qaar qeyb ahaan lagu shaqaaleeyo qof, 
tusaale ahaan, 20 saacaddood sitimaankii.

Faahfaahin ka akhriso noocyada kala duwan ee shaqaaleynta bogagga 

internetka ee Arbetsförmedlingen:  

www.arbetsformedlingen.se

Shaqo suuqa madow ah
Shaqo bixiyayaasha qaar baa kuu soo jeedinaya in aad ugu shaqeyso 
suuqa madow ee aan sharciga ahayn. Taasi micnaheedu, waxaa 
uu yahay in aanay siinaynin dawladda wax kharash ah oo la xiriira 
arrimaha bulshada, islamarkaasna aanay ka jaraynin mushaharkaaga 
wax cashuur ah. Qofka sidaas ku shaqeystaa, wax caymis ah oo uu ku 
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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. 

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

En arbetssökande som har fått uppehållstillstånd under de 
senaste 3 åren har möjlighet att få ett instegsjobb. Det inne-
bär 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).

Nystartsjobb innebär också att arbetsgivaren får tillbaka en 
del av lönekostnaderna. Villkoret är att man har fått uppe-
hållsstillstånd för högst tre år sedan och att man är arbets-
lös och söker arbete på Arbetsförmedlingen.

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

För att ta del av instegsjobb eller nystartsjobb ska man kon-
takta 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.

Läs mer på: 
www.arbetsformedlingen.se  

www.almi.se

på jobbet
Alla arbetsplatser måste följa de lagar som finns på arbets-
marknaden. Lagar beslutas av riksdagen. Inom arbetslivet 

jiraa, haba yaraatee, ma jirto, haddii uu shil ka dhaco goobta shaqada 
wax xuquuq ah ma yeelanayo. Sida oo kalena uma yeelanaysid xaq 
in lagu siiyo gunnada jirada, taasi oo la bixiyo marka aad jiran tahay. 
Hawlgabkaagana wax lacag ah oo kuu dhigmaysaa ma jirto. Way adag 
tahay in caddeyn ama waayo aragnimo laguugu tixgeliyo shaqada 
suuqa madow, marka aad dalbanayso shaqo kale. 

Shaqooyin loogu talogalay dhowaan soo 
galayaasha iyo dad la siinayo fursan ah bilow 
cusub Instegjobb
Shaqooyinka dhowaan soo galayaasha iyo bilow cusub waa laba 
fursadood oo qofka dhawaan la siiyay sharciga deggenaasha wadanka 
uu shaqo ku heli karo. 

Shaqo doonaha la siiyay sharciga deggenaasha seddexdii sano ee 
ugu dambeeyay, waxaa uu leeyahay fursad uu ku heli karo shaqada 
dhowaan soo galayaasha instegsjobb. Waxay taasi micnaheedu yahay 
in shaqo bixiyuhu mushaharka uu siiyo qofka uu shaqaaleeyay, qeyb ka 
mid ah dib loogu celin doono. Shardiga ku xiran shaqadan dhawaan soo 
galayaasha, waxa uu yahay in qofku isaga oo shaqeynaya, islamarkaas, 
haddana uu dhigto SFI [Barashada luqada iswiidishka loogu talaggalay 
soo-galeetiga].

Shaqo bilow cusub ah, waxay iyana ka dhigan tahay in shaqa 
bixiyaha loo celinayo qeyb ka mid ah mushaharka uu siiyo qofka uu 
shaqaaleeyay. Shuruuddaha laga rabo qofka shaqada noocan ah la 
siinayo waxaa ka mid ah in qofku uu haystay sharciga deggenaasha 
wadanka muddo ugu badnaan seddex sano ah, oo ay shaqo la’aan 
hayso, kana diiwaan gashan yahay xafiiska xiriirka shaqada.

Shaqada bilow cusub, waxaa kale oo iyana dalban kara dadka muddo 
aan haysanin wax shaqo ah, sababbaha ay ka mid yihiin in uu shaqo 
heli waayay iyo in uu jiranaan.

Si aad uga faa’iideysato shaqooyinka dhowaan soo galayaasha iyo 

bilow cusub, la soo xiriir Arbetsförmedlingen. Faahfaahin dheeraad ah, 

ka akhriso bogga internetka:  

www.arbetsformedlingen.se

Furo shariikad aad adigu iska leedahay
Haddii aad doonaysid in aad furto shariikad aad adigu mulkigeeda iska 
leedahay, oo aadna diiwaangashan tahay Arbetsförmedlingen, waxaa 
lagu siin karaa talobixin iyo taageero. Waxaa tusaale ahaan, warbixinno 
faahfaahsan lagaa siinayaa, habka aad maalgashi u raadsan lahayd, 
sharciyada u dejisan shariikaddaha, noocyada shariikaddaha kala 
duwan. waxaa intaas dheer oo iyana jira, suurtogal ah in aad dalban 
karto taageero dhaqaale, si aad u furato shariikad.

Faahfaahin dheeraad ah ka akhriso: 

www.arbetsformedlingen.se  

www.almi.se

goobta shaqada
Dhammaan goobaha shaqadu waa inay raacaan oo fuliyaan shuruucda 
loo dejiyay suuqa shaqada. Shuruucdaasi waxaa dejiyay oo ansaxiyay 
golaha baaramaanka. Arrimaha shaqada waxaa haga shuruuc. 
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finns det lagar som styr över frågor om till exempel arbets-
miljö, semester och rätt till anställning. 

Här är några exempel på lagar som arbetsgivare måste följa:

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

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

• 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 arbets-
tagare. 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 organi-
sationerna ska komma överens. 

 
 

Anställningsavtal
När man får ett arbete ska man skriva under ett så kallat 
anställningsavtal. I avtalet ska det bland annat stå arbets-
givarens 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 skri-
vet i anställningsavtalet.

På Arbetsförmedlingens webbplats finns en checklista för 
anställningsavtal. Läs mer på:  

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.

Shuruucdan, oo ay ka mid yihiin, tusaale ahaan, kuwa bay’ada goobta 
shaqo, kuwa fasaxyada iyo xuquuqda shaqaaleynta. 

Halkan waxaa ku soo qaadaynaa tusaale ahaan, qaar ka mid ah 
sharciyada shaqo bixiyuhu in uu fuliyo ay waajib tahay:

• Sharciga dhowrsanaanta xuquuqda shaqaalaha, oo lagu 
soo koobo LAS, waxaa uu sheegayaa in shaqo bixiyuhu 
aanu eryi karin qof shaqaale ah, isaga oo aan raacin 
marka hore xeerka u dejisan nidaamka soo kala horeynta 
shaqaalaha. 

• Sharciga ka wada tashiga hawlaha shaqo, MBL, kaasi oo 
siinayo dadka meel ka wada shaqeeyaa inay saameyn ku 
yeeshaan go’aan ka gaarista arrimaha muhiimka u ah 
shaqada. 

• Sharciga xuquuqda fasaxyada, oo sheegaya waxyaabo ay 
ka mid yihiin in dhammaan shaqaaluhu ay xaq u leeyihiin 
fasaxyo. 

• Sharciga bay’adda shaqo, oo sheegaya in goobta shaqo ay 
ahaato meel ammaan iyo kalsooni ay ka jiraan.

Heshiis waa go’aamo ay isla gaareen shaqo bixiyaha iyo shaqaalaha. 
Heshiisyo badan waxaa kala saxeexda ururrada shaqo bixiyayaashu ku 
bahoobeen iyo ururrada shaqaalaha, kadib marka ay wada kulmaan, 
kana wada xaajoodaan. Heshiisyadu waxay ku saabsannaan karaa, 
tusaale ahaan, wakhtiyada shaqada ama mushaharka shaqaalaha. 
Wada xaajoodkaas waxaa la qabtaa, iyada oo aan dawladdu wax 
faragelin ku lahayn, laakiin ku dhisan in ururradu ay isla gaaraan 
heshiis. 

Heshiiska shaqaaleynta?
Marka lagu siiyo shaqo, waa in la kala saxeexdo heshiis shaqo ama 
qandraas shaqada, sida lagu magacaabo. Heshiiskaas waxaa uu 
sheegayaa, waxyaabo ay ka mid yihiin magaca iyo cinwaanka shaqo 
bixiyaha, hawlaha aad ku heshiiseen in aad qaban doonto iyo nooca 
shaqada lagu siiyay kay tahay, tusaale ahaan, haddii ay tahay mid 
nooca aan wakhti xadidan lahayn ama xiran wakhti go’an oo laguu 
baahan yahay uun. Waa in sida oo kale ay ku qoran tahay heshiis 
mushaharka lagu siiyo. Shaqo bixiyaha iyo shaqaaluhuba ayaa inay sida 
uu yahay u fuliyaa heshiiska ay kala saxeexdeen.

Bogga internerka ee Arbetsförmedlingen waxaa ku yaal 
qodobbada ugu muhiimsan heshiiska shaqaaleynta oo liis 
ku taxan, si aad uga taxadirto. Faahfaahin dheeraad ah ka 

akhriso: www.arbetsformedlingen.se

Mushahar
Mushahar, inta badan waxaa la bixiyaa dabayaaqada bil walba. 
Marka aad mushaharka qaadato, waxaad xaq u leedahay in lagu siiyo 
faafaahin caddeyn ah, inta ay mushahaaradu leeg tahay, inta cashuur 
uu shaqo bixiyuhu kaa bixiyay. Faahfaahinta caddeynta mushaharka 
waxaa kale oo ku cad goorta uu mushaharku ku soo gaarayo.
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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 per-
soner som representerar olika fackförbund.

Det finns olika fackförbund för olika yrkesgrupper. De flesta 
fackförbund kan man hitta om man söker på ordet ”fackför-
bund” i någon av sökmotorerna på Internet. Man kan fråga 
på sin arbetsplats vilka fackförbund som finns represente-
rade 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 arbets-
lös.

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.

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.

Hur fungerar skattesystemet?
Sverige har sedan 1800- talet byggt upp ett system för soci-
al 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 trygg-
heten 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.

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

Ururka shaqaalaha muxuu qabtaa?
Ururka shaqaaluhu waa urur ay ku bahoobbeen dad ka shaqeeya isku 
xirfad. Ururka shaqaaluhu waxaa uu ilaaliyaa in goobaha shaqada 
lafulinaayo sharciyada iyo heshiisyada khuseeya, islamarkaasna 
waxaa uu ka caawiyaa xubnaha ka tirsan, arrimaha la xiriirra xuquuqda 
shaqada. Dhammaan goobaha waaweyn ee shaqo, waxaa jooga 
wakiillo ka kala socda ururrada shaqaale ee kala duwan.

Waxaa jira ururro shaqaale oo kala qaabilsan xirfaddaha kala duwan. 
badannaaba ururrada shaqaalaha, waad ka heli kartaa internetka, 
haddii aad ku qorto erayga fackförbund bogogga internetka ee wax 
laga baaro. Waxaa kale oo la weydiin karaa goobta shaqada, inta urur 
shaqaale ee wakiillo ku leh goobtaas.

Qofku isaga ayaa dooranaya, haddii uu doonayo in uu xubin ka noqdo 
urur shaqaale. Marka aad xubin noqoto, waxaad bixinaysaa bishiiba 
lacag go’an. Mar marka qaarkood, waxaa aad xubin ahaan u noqon 
kartaa arday ama shaqo laawe.

Heshiis wadarreed
Heshiis wadarreed waa heshiis qoraal ah oo ay ku heshiiyeen shaqo 
bixiye iyo urur shaqaale. Heshiisku waxaa uu go’aaminayaa sida ay 
noqonayso xaaladda goobta shaqo ee qofka ka shaqeynaayo, tusaale 
ahaan, heerka mushahaarrooyinka iyo dhererka wakhtiga maalintii ee 
la shaqeynaayo. Goob shaqo oo kasta, kama jiro heshiis wadarreed.

Xitaa haddii aanad xubin ka ahayn urur shaqaale, waxaa aad xaq u 
leedahay dhowrsanaanta xuquuqeed ee ay leeyihiin shaqaalaha kale ee 
xubnaha ka ah ururrada shaqaalaha ee aad meel ka wada shaqaysaan. 
Laakiin qofka xubin ka ah urur shaqaale, waxaa intaas dheer oo uu 
leeyahay, in la caawiyo, marka uu ka xaajoonaayo mushaharkiisa ama 
marka uu u baahan yahay in uu codsado wax ka qabasho bay’addiisa 
shaqo.

Waa sidee hab-dhiska canshuuraha? 
Dalka Iswiidan ilaa iyo 1800- aadkii waxaa la dhisay nidaam daryeel 
bulsho, oo lagu maalgeliyo cashuurta. Lacagta cashuurta waxaa lagu 
isticmaallaa hawlaha daryeelka muwaadiniinta wadanka, tusaale 
ahaan, daryeelka caafimaadka, iskuullada iyo waddooyinka. 

Lacagta cashuurta waxaa kale oo lagu isticmaallaa kala qeybinta 
khayraadka wadanka loo kala qeybinayo dadka dakhligooda sareeyo iyo 
kuwa uu dakhligoodu hooseeye. Wadamo badan daryeelka bulshadu 
waxaa uu ku dhisan yahay, xubnaha qoyska oo iyagu is kaashada, oo 
iyagu deyn qaata, ama lacag ay keydsadeen isku caawiya. 

Waxaa dooddi ay dhex socotaa xisbiyada kala duwan ee wadankan 
ka jira, kuwaasi oo ka dooddaya heerka ay cashuurtu noqonayso iyo 
waxyaabaha lagu isticmaallayo. Marka loo qiyaaso wadamada kale, 
cashuurta dalka Iswiidan aad bay u saraysaa.

Dhammaan cid kasta oo shaqeysaa waxay 
bixisaa cashuur

Cid kasta oo shaqaysaa waxay bixinaysaa cashuur. Cashuurtu qiyaas 
ahaan, waxay noqonaysaa boqolkiiba 30 mushahaarada. Shaqo 
bixiyaha ayaa cashuurta bixinaya, oo toos uga go’ynaya mushaharka.
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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 till-
baka det som saknas när deklarationen kommer året efter.

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 föräldrapen-
ning. 

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.

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. 

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
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 socialförsäk-
ringar. 

Socialförsäkringarna finansieras genom att människor beta-
lar 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.

Det är Försäkringskassan som betalar ut olika typer av soci-
ala 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

Marka qof uu bilaabayo shaqo cusub, waxaa uu shaqo bixiyuhu ka 
codsadaa, inta badan inuu waaxda cashuuraadka ka keeno caddeynta 
cashuurta. Caddeynta cashuurtu, waxay muujinaysaa inta ay leeg 
tahay cashuurta laga rabo qofku in uu ka bixiyo mushaharkiisa. 
Caddeynta cashuurta waxaa laga dalbadaa Skatteverket. Waa fiican 
tahay in aad kantarooshid in cashuur sax ah aad bixiso iyo in kale. 
Haddii lagaa jaray cashuur dheeraad ah, oo ka badan intii xaq laguugu 
lahaa, waxaa laguu soo celinayaa sanadka dambe, marka la samaynayo 
caddeynta dakhliga.

Faahfaahin dheeraad ah ka akhriso: www.skatteverket.se

Dadka badankiisa waa looga baahan yahay in ay 
sameeyaan caddeyn dakhli
Sanad kasta waxay Skatteverket u soo dirtaa foom la soo buuxbuuxiyo 
dhammaan muwaadiniinta sanadkii hore shaqeeyay ama uu soo 
galay dakhli kale oo uu ku waajibbay cashuur bixin. Cashuur bixin 
micnaheedu waxaa uu yahay, in dakhliga aad ka bixiso cashuur, waxaa 
tusaale ahaan, dakhligyadaas ka mid ah, lacagta gunnada waalidiinta 
la siiyo. 

Caddeynta dakhliga waxaa ku yaal inta cashuur ah ee aad sanadkii 
hore bixisay iyo haddii ay intaas tahay mid ka yar intii kugu waajibka 
ahay iyo haddii ay ka badan tahay.

Haddii aad bixisay wax ka yar intii waajibka kugu ahay, waa in aad soo 
bixisaa inta dhiman. Waa laguu soo celinayaa lacag, haddii aad bixisay 
intii ku waajibtay, ka badan.

Marka caddeynta dakhligu deklarationen uu guriga kuu soo dhacao, 
khaanadda waraaqaha, waa in aad kantaroosho in waxyaabaha ku 
qoranni ay sax yihiin, iyada oo aad ku saxeexayso magacaaga, kedibna 
dib aad ugu dirayso foomka Skatteverket. Waxaa kale oo aad dakhliga 
ku caddeyn kartaa telefoon, internet ama SMS. 

Sida caadiga ah waa in foomka caddeynta dakhliga la soo xeriiyo ugu 
dambeys 3 maajo. Haddii lagu soo xereyn waayo caddeynta dakhliga 
wakhtigaas, waxaad bixinaysaa ganaax.

marka aanad shaqeyn karin
Nolosha waxaa jira marar aanu qofku shaqeyn karin, tusaale ahaan, 
marka uu jiran yahay, shaqo la’ yahay ama uu daryeellayo carruur. 
Wakhtiyadaas waxay dawladdu ku taageertaa qofkaas kaalmo 
dhaqaale, oo ku salaysan caymisyada bulshada. 

Caymisyada bulshada waxaa laga maalgeliyaa canshuurta dadku 
bixiyaan. Taasi micnaheedu waxaa uu yahay, in qofku marka uu 
caafimaad qabo ee uu shaqeeyo in uu lacag ku biiriyo qasnadda dhexe. 
Marka uu u baahdo kaalmo dhaqaalena, xanuun ama sabab kale 
awgeedna, in laga taageero keyd hanti wadajir loo leeyahay.

Försäkringskassan (Khasnadda caymiska bulshada) ayaa bixisa 
noocyada kala duwan ee caymisyada bulshada. Qaar ka mid ah 
caymisyada bulshada waad ka qeyb geli kartaa, xitaa haddii aanad hore 
u soo shaqeynin.

Faahfaahin dheeraad oo ku saabsan caymisyada bulshada, ka 
akhriso bogga internetka: 
www.forsakringskassan.se
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Arbetslöshetsförsäkring
Arbetslöshetsförsäkringen finns till för att man som arbets-
sökande ska få en ersättning under den tid det tar att söka 
och hitta ett nytt jobb. 

För att få försäkringen behöver man uppfylla vissa vill-
kor, 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.

Arbetslöshetskassornas samorganisation har en lista på alla 
a-kassor. Läs mer på:   

www.samorg.org

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

Introduktionsersättning och  
etableringsersättning
Nyanlända flyktingar som deltar i kommunens introduk-
tionsprogram 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.

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 etableringser-
sättning från Arbetsförmedlingen. 

Caymiska shaqo la’aanta
Caumiska shaqo la’aanta waxaa loo sameeyay in qofka shaqo doonka 
ah in lagu kaabo gunno dhaqaale, inta uu ka helayo shaqo kale. 

Si aad u hesho caymiska, waxa loo baahan yahay in aad buuxiso 
shuruuddo, ay ka mid yihiin in aad ka diiwaangashan tahay 
Arbetsförmedlingen iyo in aad si firfircoon u raadraadsato shaqo. Waa 
muhiim in aad iska diiwaan geliso Arbetsförmedlingen, isla maalinta 
aad shaqo beesho, si aad u heshid gunnada aad xaqa u leedahay ee 
saxa ah, lagagana soo bilaabo maalintaas. 

Waxaa lacagta ku siinaysa a-kassan [Khasnadda shaqo-laaweyada]. 
Gunnadan waxay u qeybsantaa laba nooc. Inta ay noqonayso lacagta 
gunnada ah ee lagu siiyaaa, waxay ku xirnaanaysaa, haddii aad xubin 
ka tahay a-kassan iyo haddii kale iyo shuruuddaha aad buuxisay. 

Si aad uga noqoto xubin mid ka mid ah a-kassan marka aad shaqeyso 
waxaad bixinaysaa dhigaal xubinnimo. Loo ma baahanna in aad xubin 
ka tahay ururka shaqaalaha, si aad xubin uga ahaato a-kassan.

Ururka isku dubarida a-kassan waxaa uu hayaa liis ay ku dhan yihiin 

dhammaan khasnadda shaqo-laaweyada. Faahfaafin dheeraad ah ka 

akhriso:  

www.samorg.org 

 

Kaalmo-dhaqaaleedyada
Haddii aad shaqo la’dahay oo aanad islamarkaasna xaq u lahayn 
a-kassa, waxaad ka dalban kartaa taageero dhaqaale degmada, oo loo 
yaqaan försörjningsstöd, taasoo laga codsado maamulkda degmada 
aad ku nooshahayy.

Introduktionsersättning [kaalmo-dhaqaaleedka 
loogu talaggalay ku soo dhoweeynta bulshada] 
iyo etableringsersättning [kaalmo-dhaqaaleedka 
loogu talaggalay xiriirka cusub] 
Qaxootiga dhawaan wadanka soo galay ee ka qeybgala qorshaha 
soo dhaweeynta ee degmada, waxay codsan karaan gunnada soo 
dhaweynta ee degmadu bixiso. Si aad u hesho gunnadaas, waxaa loo 
baahan yahay in la buuxiyo shuruuddo. Tusaale ahaan, in si buuxda 
looga qeybqaato hawlaha loogu talogalay, sida waxbarashada afka 
swedish’ka, aqoonta arrimaha bulshada iyo tababarka goob shaqo.

Sharci cusub oo ku saabsan dejinta dadka qaxootiga ah ee dhawaan 
soo gala wadanka, ayaa hirgelaya 2010 gudihiisa. Masuuliyadda 
dejinta ayaa laga wareejinayaa degmooyinka, oo lagu wareejiyaa 
Arbetsförmedlingen. Taasi waxaa micnaheedu yahay, in qaxootiga 
cusub ee wadan yimaadaa ee la siiyo sharciga deggenaashaha, wixii 
ka dambeeya 1 nofeembar 2010 ay Arbetsförmedlingen kala xiriiraan 
arrimaha xiriirka la leh wax ka qabadka xiriirka cusub, sida jihaynta 
aqoonta iyo arrimaha bulshada iyo tababar ku qaadasho goob 
shaqo. Dadka hawlahaas ka qeybqaadanayaa waxay xaq u leeyihiin 
qaadashada etableringsersättning [kaalmo-dhaqaaleedka loogu 
talaggalay xiriirka cusub] oo ay bixiso Arbetsförmedlingen.
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Om man blir sjuk
Om man blir sjuk och måste vara hemma från arbetet behö-
ver man meddela det till sin arbetsgivare. Är man sjuk och 
borta från arbetet längre än 7 dagar måste man lämna läkar-
intyg 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, 
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 föräldra-
penning 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

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 pen-
sionssparande.

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.

Om man inte har arbetat har man rätt till så kallad garan-
tipension. Om man har arbetat består pensionen av olika 
delar där en del placeras i fonder som man själv får bestäm-
ma 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 tjäns-

Haddii aad xannuunsato
Haddii aad xanuunsato, oo aad shaqada tegi kari waydo, gurina joogto, 
waxaa loo baahan yahay in aad wargeliso shaqo bixiyaha. Haddii 
aad jirran tahay oo aad shaqada ka maqan tahay, wax ka badan 7 
maalmood, waa in aad u keento shaqo bixiyaha warqad dhakhtar oo 
caddeyn ah. Shaqo bixiyuhu waxaa kale oo uu dalban karaa in uu arko 
warqadda caddeynta ee dhakhtarka, isla maalinta ugu horeysa ee 
jirrada, xaalladdaha qaarkood. Si aad u ogaato, in aad xaq u leedahay 
gunnada xanuunka, waxaad weydiin karaa shaqo bixiyahaaga ama 
Försäkringskassan.

Gunnada jirrada waa gunno loogu talogalay dadka da’doodu u 
dhexayso 30 ilaa 64 sano oo aanay run ahaantii suurtogal ahayn in 
ay shaqeeyaan wakhti buuxa, sababbo jirro, dhaawac ama naafanimo 
awgood. 

Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan xeerarka u dejisan 
xaaladda bukaanka, ka akhriso bogga internetka ee 

Försäkringskassan:  
www.forsakringskassan.se

Daryeelka carruurta jirran
Waalidiintu way ka joogi karaan shaqada, si ay guriga ugu daryeelaan 
ubadkooda 12 jirka ka yar, haddii ay jiran yihiin. Taas waxaa la yiraahdaa 
daryeelka carruurta jiran, VAB. Waa in la ogeysiiyaan meesha aad ka 
shaqeyso, haddii aad guriga ku hayso ilmo yar oo jiran. Haddii aad 
guriga ku hayso wakhti ka badan 7 maalmood, waa in aad u geysaa 
caddeyn meesha aad ka shaqeyso. Haddii aad hayso ilmo jiran, waxaad  
ka dalban kartaan gunno waalid oo ku meel gaar ah Försäkringskassan. 
Si aad u ogaato in aad xaq u leedahay marka aad hayso ilmo buka in 
lagu siiyo gunnada waalidka la xiriir xafiiska Försäkringskassan.

Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan daryeelka carruurta 
bukta, ka akhriso bogga internetka ee Försäkringskassan: 

www.forsakringskassan.se 

Hawl gabka, marka shaqada la joojiyo
Marka la gaaro da’ aan laga shaqeyn karin, waxaa la siiyaa qofka gunno 
loo yaqaan gunnada hawlgabka. Hawlgabku waa mushahaaro kuu 
dhigan tahay, oo ay bixiyaan dawladda, shaqo bixiyaha ama sanduuq 
keyd.

Da’da caadiga ah ee lagu galo hawlgabka waa 65 sano, laakiin waxaa 
xaq loo leeyahay in la shaqeyn karo, ilaa laga gaarayo 67 da’da sano. 
Gunnooyinka hawlgabka qaar baa lagu qaadan karaa, marka da’daadu 
gaarto 61 sano, hawlgabka loo yaqaan hawlgabka damaanqaadsan ah 
waxaa lagu qaadan karaa marka da’da la gaaro 65 sano jir.

Haddii aanad shaqeyn jirin, waxaad xaq u leedahay hawlgabka loo 
yaqaan hawlgabka damaanad qaadsan. Haddii aad shaqeyn jirtay, 
waxaa uu ka kooban yahay hawlgabkaagu qeybo kala duwan, oo qaar 
aad dhiganayso sanduuq keyd oo aad adigu xulanayso. 

Sanad kasta waxaa ay dawladdu soo diraa buqshad midabkeedu 
cawlaan yahay, kaasi oo ay ku qoran tahay inta ay leeg tahay lacagta 
aad u qaadanayso gunnada hawlgabka ee guud, marka aad shaqada ka 
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tepension som arbetsgivaren betalar in till. En del väljer 
förutom detta att betala in till privata pensionsförsäkringar 
som finns hos banker och hos olika fondbolag.

Läs mer på Pensionsmyndighetens webbplats:  
www.pensionsmyndigheten.se. 

Information finns på flera språk.  

Det här är det viktigaste i 
texten:
• För att få veta hur arbetsmarknaden ser ut och 

vilka bristyrken som finns, kan man kontakta 
Arbetsförmedlingen eller en studie- och yrkesvägledare.

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

• Instegsjobb och Nystartsjobb är två möjligheter att få jobb 
för personer som nyligen har fått uppehållstillstånd.

• Ett fackförbund är en organisation för personer som arbe-
tar. 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 arbetslös-
hetsförsäkringen. 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.

gasho hawlgab. Dhammaan dadka shaqeyn jiray, waxay xitaa leeyihiin 
hawlgabka shaqaalaha oo uu bixiyo shaqo bixiyuhu. Dad baa jira, iyagu, 
intaa ka sakow, samaysta caymiska hawlgabka gaar loo leeyahay, kana 
samaysta bangiyada iyo shariikado kale oo keydka hawlgabka ku shaqo 
leh.

Faahfaahin ku saabsan hay’adda hawlgabka, ka akhriso bogga 
internetka ee: www.pensionsmyndigheten.se. 

Waxaa ku yaal warbixinno ku qoran afaf kala duwan. 

Arrimahaan ayaa uhu 
muhiimsan qoraalka:
• Si aad u ogaato sida uu suuqa shaqado uu yahay xaalkiisu 

iyo xerfaddaha loo la’ yahay dad aqoon iyo khibrad ay 
yar yihiin, oo shaqaale waa’ ka taagan yahay, la soo xiriir 
Arbetsförmedlingen ama lataliyayaasha waxbarasho iyo 
xerfaddaha. 

• Haddii aad dareensan tahay in lagu cunsuriyadeeyay, waxaad 
u soo dacwoon karaa wakiilka ka hortagga cunsurinimada, 
DO.

• Haddii ay kaa dhammaato shaqadu, waa muhiim in 
aad islamarkiiba tagto Arbetsförmedlingen, si aad isku 
diiwaangeliso, isla maalintaasba, ay kuu bilaabmatay shaqo 
la’aantu.

• Shaqooyinka dhawaan soo galayaasha instegsjobb iyo bilow 
cusub nystartsjobb, waa laba dadaal oo lagu suurtogelinayo 
inay shaqo helaan dadka dhowaan loo ogolaaday sharciga 
deggenaasha wadanka.

• Xiriirka guud ee ururrada shaqaaluhu waa urur u shaqeeya 
dannaha dadka shaqaalaha ah. Waxay ka shaqeeyaan, 
waxyaabo ay ka mid yihiin in xubnaha ka tirsani ay 
xaaladdooda shaqo wanaagsanaato. 

• Dhammaan dadka shaqeeyaa waxay bixiyaan canshuur. 
Mushaahaarada heerka cashuurta la bixiyo waxay ku 
dhawdahay 30 %, waxaan kaa go’ynaya shaqo bixiyaha.

• Xilliga shaqo la’aanta, waxaa la qaadan karaa gunnada 
caymiska shaqo la’aanta. A-kassa ayaa bixisa gunnadaas. 
Lacagta lagu siinayo, inta ay leeg tahay, waxay ku xiran 
tahay, haddii aad xubin ka tahay a-kaasa iyo in kale iyo 
haddii aad buuxisay shuruuddaha. 

• Haddii aad shaqo la’dahay oo aanad xaq u lahayn gunnada 
a-kaasa, waxaad taageero dhaqaale, weydiisan kartaa 
degmada, taasi oo loo yaqaan kaalmada masaariifta.
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• Haddii aad qaxooti wadanka dhawaan soo galay aad tahay, 
waxaa jira suurtogal aad ka helayso etableringsersättning oo 
uu bixiyo Arbetsförmedlingen ama Introduktionsersättning oo 
u biixiyo maamulka degmada. 

• Haddii aad jirran tahay oo aad guriga joogto, shaqadiina aad 
ka maqnaanayso, waa in aad sidaas ku wargelisaa shaqo 
bixiyaha. Haddii aad xanuunsan tahay wakhti ka badan 
todoba maalmood, waxaa lagaga baahan yahay in aad keento 
caddeyn dhakhtar.

• Wakhtiga caadiga ah ee lagu galo hawlgabka waa 65 san jir. 
Qofku waxaa uu xaq u leeyahay in uu sii shaqeyn karo, inta 
uu ka gaarayo ilaa 67 sano jir.

• Sanad kasta waxaa soo dhaca buqshad midabkeedu cawlaan 
yahay , oo ay dawladdu soo dirtay, kaasi oo caddeynaya 
lacagta aad u qaadanayso gunnada hawlgabka guud, marka 
aad shaqada ka gasho hawlgab.

• Om man är nyanländ flykting finns möjlighet att få eta-
bleringsersättning från Arbetsförmedlingen eller introduk-
tionsersättning 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.

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

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

hitta rätt i vården

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.

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 behö-
ver söka vård och vart man i så fall ska vända sig. De ger råd 
om både barns och vuxnas sjukdomar och besvär.

Daryeel caafimaad 

Cutubkaani wuxuu ka hadlayaa sida uu yahay 
daryeelka caafimaad ee gobolka Stockholm. Wuxuu 
kaloo ka hadlayaa sida goobaha daryeelka caafi-
maad loo raadsado iyo sida loola xiriiro. Waxaa 
sidoo kale halkaan laga ogaanayaa xuquuqda 
bukaansocodka uu u leeyahay daryeel caafimaad. 

sida daryeel loo raadsado

Daryeel-tilmaame
Daryeel-tilmaamuhu waa adeeg laga helo talo iyo tusaale ku saabsan 
cudurro, daawo iyo daryeel caafimaad. Daryeel-tilmaamaha wuxuu 
jiraa isagoo Internet iyo telefon ah iyo isagoo afar goor ku soo baxa 
jaraa'id boosto lagu helo.

Mararka qaarkood waxaa adag in la ogaado culeyska xanuunka ama 
dhaawaca ruux ku dhacaa inta uu yahay, iyo meel buktada lala tago. 
Daryeel-tilmaamaha wuxuu gacan ka geysan karaa qiimeynta ah in 
loo baahan yahay in daryeel la raadsado iyo meesha loo raadsan karo. 
Wuxuu ka talobixiyaa buktada qaangaarka iyo carruurtaba.
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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 sjuk-
vårdsrådgivning om barn.

• Välj 3 för att få prata med en sjuksköterska och få sjuk-
vårdsrådgivning om vuxna.

På vardagar dagtid finns även sjukvårdsrådgivning på ara-
biska, 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 kontakt-
uppgifter till alla typer av vårdmottagningar i Stockholms län.

Läs mer på www.vardguiden.se 
En del information finns på flera olika språk.

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

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

Vilka arbetar på vårdcentralen?
På vårdcentralen arbetar bland annat läkare och sjuksköter-
skor, ibland också kuratorer eller psykologer.

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.

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 exem-
pel att klara av sin medicinering. 

Haddii jawaab degdeg ah looga baahdo arrin caafimaad oo la doonayo 
fursad lagu wareysto kalkaaliso caafimaad ee ku hadasha af iswiidhish 
ama ingriisi, waxaa saacad walba laga wacan karaa telefonlambarka 
Daryeel-tilmaamaha ee 08-320 100. Marka halkaa la wacdo ayaa 1,2 
ama 3 la dooranayaa iyadoo la riixayo badhanada telefanka.

• Dooro 1 si aad u hesho warbixin guud ee ku saabsan daryeelka 
caafimaad ee gobolka Stockholm.

• Dooro 2 si aad uula hadasho kalkaaliso caafimaad talo kaa siisa 
daryeelka caafimaadka carruurta.

• Dooro 3 si aad uula hadasho kalkaaliso caafimaad talo kaa siisa 
xagga daryeelka caafimaadka qaangaarka.

Maalinnimada maalmaha shaqada waxaa xitaa talo caafimaadka 
khuseysa lagu heli karaa afafka kala ah carabiga, boosniga, kroatiga iyo 
seerbiga.

Talobixinta af-carabiga waxaa laga wacanayaa telefonlambarka 
08-528 528 38.

Talobixinta afafka kala ah boosniga, kroatiga iyo seerbiga waxaa laga 
wacanayaa telefonlambarka 08-528 528 96.

Bogga Daryeel-tilmaamaha waxa laga helayaa warbixin ku saabsan 
cudurro, daawooyin iyo daryeel caafimaad. Waxaa halkaa sidoo kale 
laga helayaa warbixin ku saabsan halka lagala xiriiro dhammaan rugaha 
caafimaad ee gobolka Stockholm.

Wixii faahfaahin ah ka akhriso www.vardguiden.se 

Qaar ka mid ah warbixinta waxaa lagu helayaa  

afaf farobadan oo kala duwan.

Xaruun daryeel caafimaad/ takhtar xaafad 
Carruurta iyo qaangaarka ee u baahan daryeel caafimaad aan degdeg 
aheyn, cudurka hayaana uusan aheyn mid naftooda halis ku ah, 
waa inay marka hore buktadooda la tagaan xaruunta daryeelka ama 
takhtarka xaafadda – oo ah magaca kale ee xaruunta loo yaqaan. 
Xaruunta daryeelka waxaa laga helayaa daryeel iyo daawo ka hortaga 
cudurrada iyo buktooyinka intooda badan. 

Xaruunta daryeelka waxay sidoo kale gacan ka geysan kartaa arrimo ku 
xariira caafimaadka, sida masalan loo dhimi lahaa miisaanka jirka ama 
looga fogaan lahaa sigaar cabka.

Waa kuwee kuwa ka shaqeeya xaruunta daryeelka caafimaadka?
Dadka ka shaqeeya xaruunta caafimaadka waxaa ka mid ah takhaatiir, 
kalkaalisooyin caafimaad, mararka qaarkoodna la taliyeyaal amuuro 
bulsho iyo cilmi-nafsi-yaqaanno.

Takhaatiirtu waa kuwo takhasus guud leh oo in door ah wax ka 
garanaya cudurro badan iyo dhibaatooyin caafimaad. Takhtarku wuxuu 
ka salgaaraa cudurka haya bukaansocodka, isagoo wareysanaya oo 
baaritaanno marinaya bukaansocodka.

Kalkaalisooyinka caafimaad ee Iswiidhan waa dad tacaliin sare leh 
oo sanado badan jaamicado soo dhigtay, waxeyna mas'uul ka yihiin 
xannaanada bukaansocodka. Taasoo ah inay bukaansocodka ka 
caawini karaan la noolaanshaha buktadooda, sida masalan ka adkaanta 
qaadashada daawadooda. 
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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.

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

Boka tid
Vårdcentralerna har öppet dagtid på vardagar. Vissa vård-
centraler har kvällsöppet.

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.

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

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.

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.

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.

Akut vård för vuxna
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

• Norrtälje sjukhus i Norrtälje

La taliyeyaasha amuuraha bulshada iyo cilmi-nafsi-yaqaanada waa 
dad tacliin sare leh oo xaruunta daryeelka u jooga inay la kulmaan 
bukaansocodka xaaladdooda qalbi aysan wanaagsaneyn.

Mararka qaarkood wuxuu bukaansocodka u baahan karaa inuu daawo 
ka helo takhtar takhasus gaar ah u leh cudur gaar ah. Markaa wuxuu 
takhtarka jooga xaruunta daryeelka qorayaa warqad la yiraahdo 
gudbin. 

Ballamin
Xaruumaha daryeelka waxey furan yihiin maalinnimada maalmaha 
shaqada. Xaruumaha qaarkood waxey furan yihiin xilliyo habeen ah.

Waxaa xaruunta daryeelka ballan looga qabsadaa telefon ama iyadoo 
loo maro Daryeel-tilmaamaha boggiisa Internet (adeegga Mina 
vårdkontakter). Bukaansocodka, hadduu u baahan yahay, xaq buu 
u leeyahay turjumaan wuxuuna sheeganayaa baahidiisaas markuu 
ballanta qabsanayo. 

Mararka qaarkood waxaa ballanta la sugaa dhowr maalmood, hase 
ahaatee xaruumaha badankooda waxey leeyihiin xilliyo kooban oo ay 
qaabilaan bukaanka gargaarka degdegga ah u baahan. 

Gargaar dhaw
Markey xaruunta daryeelka xiran tahay oo aannan buktada lala 
sugi karin maalinta xigta, waxaa caawino laga heli karaa gargaarka 
dhaw ee xaafadda. Gargaarka dhaw waxaa laga helayaa gargaar 
fudud oo degdeg ah, masalan hadduu ruuxa dhaawacan yahay ama 
uu hurgun hayo. Gargaarrada dhaw badidooda waxay furan yihiin 
habeennada iyo maalmaha fasaxa ah. Gargaarka dhaw waa la tagi 
karaa iyadoon ballan laga qabsanin, hase ahaatee waa wanaagsan 
tahay in bal marka hore la waco.

Gargaar degdeg ah 
Isbitaalada waaweyn ee gargaarka degdegga leh saacad kasta ayey 
furan yihiin. Carruurta iyo qaangaarka oo si lama filaan ah oo xun loo 
qabto ama uu dhaawac culus ku dhaco waa inay tagaan gargaarka 
degdegga ah. Waxay waxaasu masalan noqon karaan xanuun xun oo 
laga dareemo shafka, neef, dhaawacyo madaxa soo gaara, jabniin, 
boogo qoto dheer, dhiigbax ama dhibaato degdeg ah.

Gargaarka degdegga ay tahay in la tago waxey ku xiran tahay hadba 
meesha ruuxa lagu qabto, iyo in ruuxa uu yahay qof weyn ama ilmo. 
Waxaa isagana jira gargaar degdeg ah oo gaar ah oo loo tago daryeel 
maskaxeed oo degdeg ah.

Gargaarka degdegga ah ee qaangaarka 
Stockholm waxaa ka furan toddoba isbitaal oo gargaar degdeg ah oo 
joogto u furan ah leh:

• Isbitaalka Capio S:t Göran ee ku yaal magaalada Stockholm 

• Isbitaalka Danderyd ee ku yaal Danderyd

• Isbitaalka Jaamiciga ah ee Karolinska ee ku yaal Huddinge

• Isbitaalka Jaamiciga ah ee Karolinska ee ku yaal Solna

• Isbitaalka Norrtälje ee ku yaal Norrtälje



svenska

somali

38

• Södersjukhuset i Stockholm stad

• Södertälje sjukhus i 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.

Akut vård för barn
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

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

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.

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 för-
äldern 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 barnmorske-
mottagningen görs också gynekologiska hälsokontroller.

För att hitta närmaste barnmorskemottagning kan man kon-
takta Vårdguiden.

• Isbitaalka koonfureed ee ku yaal magaalada Stockholm

• Isbitaalka Södertälje ee ku yaal Södertälje

Gargaarka maskaxeed ee degdegga ah waxaa loo tagaa isbitaalka S:t 
Görans ee ku yaal Stockholm. Faahfaahinta daryeelka maskaxeed ee 
qaangaarka ka akhriso mawduuca la yiraahdo Daryeel maskaxeed.

Gargaarka degdegga ah ee carruurta 
Carruurta degdegta loo qabto waxaa la geeyaa gargaarro degdeg ah oo 
qaas ah oo saacad walba furan:

• Gargaarka degdegga ah ee carruurta ee  Karolinska, Huddinge 

• Isbitaalka carruurta Astrid Lindgren ee ka midka ah Karolinska, 
Solna  

• Isbitaalka carruurta Sachsska ee ka midka ah Isbitaalka 
koonfureed, Stockholm

Carruurta iyo dhallinyarada u baahata gargaar maskaxeed oo degdeg 
ah waxaa la geeyaa Rugaha Caafimaadka Maskaxda Carruurta iyo 
Dhallinyarada, oo loo soo gaabiyo BUP. Oo leh qeyb gargaar degdeg ah 
ee saacad walba furan oo ku taala Sachsgatan 10, Isbitaalka koonfureed 
agtii. Faahfaahinta daryeelka maskaxeed ee carruurta ka akhriso 
mawduuca la yiraahdo Daryeel maskaxeed. 

Qeylodhaan: SOS 
Haddii ruuxa si degdeg ah loo qabto ama uu dhaawacan yahay, balse 
uunnan awoodin inuu iskii gargaarka degdegga ah u tago wuxuu 
wacanayaa lambarka qeylodhaanta ee 112. Lambarka wuxuu ku 
dhacayaa xaruunta SOS oo soo direysa ambalaas.

Wacitinka 112 mar waliba waa bilaash, waxaana halkaa la waci karaa 
xitaa haddii telefonka gacanta lambarka laga wacanayo uu xiran yahay 
ama aysan lacag ku jirin. Marka la waco SOS waxaa la is weydiinayaa 
cidda soo wactameysa, waxa dhacay iyo meesha la joogo.

Xaruun ummuliso/caafimaadka hooyooyinka
Xaruunta ummulisooyinka, oo magaca kale ee loo yaqaan uu 
yahay rugta caafimaadka hooyooyinka, MVC, wuxuu bilaash ku 
daryeelaa haweenka uurka leh muddada ay xaamilada yihiin oo 
dhan. Ummulisada waxey ilaalineysaa in hooyada iyo ilmaha uu 
caafimaadkooda wanaagsan yahay. Xaruunta ummulisada waxaa 
sidoo kale abbayaasha iyo hooyooyinka ay ka qaataan casharro ku 
saabsan waalidnimada. Waxyaala halkaa lagu barto waxaa ka mid ah 
ummulinta, nuujinta iyo sida ilmaha dhalanaya loo daryeesho.

Waxaa xaruunta ummulisada loo tagi karaa haddii loo baahdo daawo 
uureysiga lagu joojiyo, haddii la doonayo in la hubsado in haweeneyda 
ay xaamilo tahay ama la doonayo talobixin ku saabsan ilmo iska soo 
rididda. Xaruunta ummulisada waxaa kaloo lagu baaraa caafimaadka 
xubnaha taranka dumarka.

Xaruunta ummulisada ugu dhow waxaa laga ogaan karaa Daryeel-
tilmaamaha.
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Barnhälsovård
Barnavårdscentralen, BVC, gör hälsokontroller och ger vacci-
nationer 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.

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

Alla besök hos barnavårdscentralen är gratis. 

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

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

Det är gratis att besöka skolhälsovården.

Tandvård
Den som har besvär med tänderna eller vill göra en under-
sökning 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.

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

Läs mer på Vårdguidens webbplats.

Akut tandvård
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.

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.

Psykiatrisk vård
Många människor blir nedstämda någon gång i livet. Det 
kan till exempel bero på att en nära anhörig dör, att man 
varit med om svåra upplevelser eller att något oförutsett 
inträffar. Ibland kan en tid av nedstämdhet eller sorg övergå 
i en depression. 

Caafimaadka carruurta
Rugta caafimaadka carruurta, BVC, waxaa lagu tallaalaa, laguna 
hubiyaa caafimaadka carruurta ilaa ay ka buuxinayaan 6 sano.  
BVC waxaa sidoo kale laga heli karaa talo ku saabsan wax allaaleh 
iyo wixii khuseeya caafimaadka carruurta, waxaana laga mid noqon 
karaa koox waalid.

Dhammaan carruurta da'dooda ka yar tahay 6 jir waxey xiriir joog-
to ah la leeyihiin BVC, si loola socdo korriimadooda iyo caafimaad-
kooda, loogana tallaalo cudurrada carruurta ku dhaca. 

BVC daryeelkeedu waa bilaash. 

Daryeel caafimaad arday 
Carruurta dugsiyada dhigta waxey dugsigooda gudahii ku leeyihiin 
xaruun daryeel caafimaad. Halkaa waxaa ka shaqeeya oo jooga takhtar 
iyo kalkaaliso caafimaad. 

Xaruunta daryeelka waxey la socotaa horumarka ardeyda, waxeyna 
tusaaleysaa nolol caafimaad leh, iyadoo masalan uga warbixisa oo 
barta raashinka caafimaadka leh, kana wacyigelisa balwadda. Ardeyda 
halkaa waa lagu tallaala, laguna baaraa si loo hubiyo caafimaadkooda. 

Ardeyda daryeelkooda caafimaad waa bilaash.

Daryeel ilko 
Ruuxa ka dhibban ilkaha ama doonaya inuu baaro ilkihiisa wuxuu 
ballan ka qabsan karaa takhtarka ilkaha daaweeya. Takhtarka ilkaha 
wuxuu baarayaa, kabayaa ama haddii loo baahdo baddelayaa ilkaha. 
Takhtarka ilkaha waxaa xitaa inta badan la jira takhtarka nadaafadda 
ilkaha oo ilkaha ka sifeeya dhagaxa, afka gudihiisa nadiifiya, talana ka 
bixiya daryeelka ilkaha iyo sidii looga badbaadi lahaa burburka ilkaha.

Ruuxa isagaa doorta takhtarka ilkaha uu doonayo. Waxaa jira takhaatiir 
ilko oo iskood u shaqeysta iyo Daryeelka ilkaha dadweynaha oo uu 
maamul goboleedka ka mas'uulka yahay.

Wixii faahfaahin ah ka akhriso bogga Daryeel-tilmaamaha.

Daryeel ilko oo degdeg ah 
Hadduu ruux u baahdo daawo degdeg ah oo ilkeed waxaa marka hore 
uu u tagayaa takhtarkiisa. Haddii la gaaro xilliga takhtarka  
uu xiran yahay waxaa loo tagi karaa qeybta gargaarka degdegga  
ah ee Daryeelka ilkaha dadweynaha ee ku taal Isbitaalka S:t Erik,  
oo fiidadka furan.

Hadduu ruux si culus ilkaha uga dhaawacmo habeen, masalan uu 
shil galo, waxaa la waci karaa Daryeel-tilmaamaha oo sheegaya 
takhaatiirta habeennada furan. 

Daryeel maskaxeed
Dad badan baa mar uun noloshu ka jajabtaa. Taa waxa masalan sabab 
u noqon kara ruux xigtao ah oo geeryooda, dhibaato weyn oo qofka la 
soo derista ama ay dhacaan wax aan la filaneyn.  Mararka qaarkood 
murugadu intay weynaato ayay niyadjab isku baddeli kartaa. 
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Att flytta från ett land till ett annat, och gå genom en asyl-
process, 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 häl-
san påverkas.

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 för-
sta 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 öppenvårdsmottag-
ningar som finns i länet.

I de flesta kommunerna finns det en psykiatrisk öppen-
vårdsmottagning, och det går att kontakta dem utan remiss. 
Vårdguiden kan ge information om deras adresser och 
öppettider.

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

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

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

In waddan inta laga guuro oo mid kale la dego, oo misna xilli 
magangelyodoonnimo la maro, waxey noqon kartaa arrin nafta 
cadaadis weyn ku keenta.  Waxaa markaa la dareemi karaa hilow weyn, 
murugo, hurdada oo xumaata ama feejignaanta oo yaraata. Hadduu 
cadaadiska nafta hayaa uu dabadheeraado waxaa jirta halis ah in taa 
caafimaadka saameyn weyn oo xun ku yeelato.

Haddii la dareemo cadaadiska inuu yahay mid aad u weyn,  
waa inaannan lagala xishoon in arrintaa dad kale lagala hadlo. 

Marka hore ruux lagu kalsoon yahay. Haddii gorfeynta dhibta taakulo 
loogu baahdo, waxaa taa loo raadsan karaa daryeel caafimaad.

Daryeelka furan ee maskaxda ee qaangaarka
Dadka da'doodu ay ka weyn tahay 18 jir oo xaaladdooda maskaxda 
aynan wanaagsaneyn waxey marka hore dhibtooda ula tagayaan 
xaruunta daryeelka caafimaad. Takhtarka wuxuu sameynayaa 
qiimeynta ugu horreysa, waxaana laga helayaa wax uun daryeel ah. 
Takhtarka wuxuu sidoo kale ruuxa buka u gudbin karaa mid uun ka mid 
ah rugaha gobolka ee daryeelka furan ee maskaxda.

Degmooyinka intooda badan waxey leeyihiin oo ka furan rugo loo 
madaxbannaan yahay ee daryeela maskaxda, kuwaa oo uu ruuxa la 
xiriiri karo isagoon gudbin ka heysan takhtarkiisa. Daryeel-tilmaamaha 
waxaa laga heli karaa warbixin ku saabsan cinwaannada iyo xilliyada 
shaqada. 

Rugaha daryeelka maskaxda waxaa ka shaqeeya takhaatiir maskax, 
daryeelayaal maskax, cilmi-nafsi-yaqaanno, la taliyeyaal bulsho iyo 
kalkaalisooyin cudurrada maskaxda takhasus u leh. Takhtar maskax 
waa takhtar ku takhasusay daaweynta cudurrada maskaxda ku dhaca. 

Daryeel dhaawac maskaxeed 
Dadka ka dhaawacan maskaxda waxaa Stockholm uga furan laba 
rugood oo gaar ah. Waxaa halkaa lagu daryeelaa dad ay la soo 
gudboonaadeen arrimo culus, sida masalan qaxooti soo maray dagaal 
ama loo geystay iqaab-jir. Ruuxa isagaa iskii rugaha middood ula 
xiriiri kara. Waxaa sidoo kale gudbin laga heli karaa xaruun daryeel 
caafimaad.

Xaruunta laankheyrta cas ee qaxootiga la soo iqaabay, RKC 

Cinwaan: Medborgarplatsen 25 

Telefon: 08-772 19 80 

www.redcross.se/rkcstockholm

Xaruunta xaaladaha culus iyo dhaawacyada maskaxda  

Cinwaan: Isbitaalka Danderyd, Mörbygårdsvägen, Danderyd 

Telefon: 08-655 79 30  

www.krisochtraumacentrum.se

Daryeel maskaxeed degdeg ah ee qaangaarka
Haddii loo baahdo gargaar degdeg ah oo maskaxeed waxaa lala xiriiri 
karaa rug furan ee lagu daryeelo maskaxda. Daryeel-tilmaamaha ayaa 
laga helayaa cinwaannada, telefonnada iyo xilliyada shaqada.

Habeennada iyo maalmaha fasaxa waxaa la tagi karaa isbitaalka  
S:t Göran oo leh qeyb daryeel maskaxeed degdeg ah ee saacad walba 
furan, telefon lambar: 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 Barn-  
och 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 svå-
righeter med att röra sig, dålig syn eller hörsel, eller läs- och 
skrivsvårigheter.

För att vardagen ska bli lättare kan man behöva ett hjälpme-
del, 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 
handla om att ta prover och få information om könssjukdo-
mar eller hiv/aids. De flesta besök är kostnadsfria.

Daryeelka maskaxeed ee carruurta iyo dhalleinyarada, BUP
Carruurta iyo dhallinyarada ay da'doodu ka yar tahay 18 jir waxay tagi 
karaan daryeelka maskaxeed ee carruurta iyo dhallinyarada, BUP. BUP 
wuxuu caawinaa carruurta iyo dhallinyarada dhibban ama xaaladdooda 
maskaxeed aynan wanaagsaneyn.

BUP waxaa ka shaqeeya cilmi-nafsi-yaqaanno, la taliyeyaal bulsho 
iyo taakhaatiir. Dadka ka hawlgala BUP intooda badan waa dad 
soo bartay sida loo daryeelo dadka maskaxda ka xanuunsan. 
Daryeele maskax wuxuu ku dadaalaa inuu dadka ka caawiyo oo 
inta badan hadal kaga dhaadhiciyo siday isku fahmi lahaayeen oo 
isku baddeli kari lahaayeen, mararka qaarkood wuxuu taa sidoo 
kale u adeegsadaa ciyaar, tabobar ama siyaalo kale oo uu wax uga 
dhaadhiciyo.

Carruurta iyo dhallinyarada ama iskood ama waalidkood ayey 
la tagaan BUP. Si talo loo helo ama ballan loo qabsado toos 
baa loo waci karaa mid ka mid ah rugaha BUP. Warbixinta ku 
saabsan cinwaannada, telefon lambarrada iyo saacadaha shaqada 
xaruumaha BUP waxaa laga ogaan karaa Daryeel-tilmaamaha. 
Kaalmada BUP waa bilaash. 

BUP Lunden ee ku yaala Tideliusgatan, Stockholm waa rug ku 
takhasustay carruurta iyo qoysaska soo qaxay. Waxaa xitaa halkaa 
lagu qaabilaa carruurta iyo qoysaska aan laheyn sharciga. 

Wixii faahfaahin ee ku saabsan BUP ka akhriso  

bogga BUP ee magaalada Stockholm: www.bup.nu

Daryeel maskaxeed degdeg ah ee carruur iyo dhallinyaro
Carruurta iyo dhallinyarada waxey daryeel maskaxeed ee degdeg ah ka 
raadsan karaan mid ka mid ah rugaha BUP.

Habeennada iyo maalmaha fasaxa waxaa furan rugta daryeelka degdeg 
ah ee ku taal Sachsgatan 10, Isbitaalka koonfureed agtii, oo qaabisha 
carruur iyo dhallinyaro. Saacad walba ayaad ka waci kareysaa 08-616 
69 00. 

Naafo 
Naafo waa marka ruux inta uu nool yahay mid ka mid ah lixdiisa lixaad 
ama xubnahiisa ay howshooda xumaato. Dadka inta badan waxey 
ka naafoobaan addimada, aragga, maqalka ama xagga akhriska iyo 
qorista.

Si loo fududeeyo nololmaalmeedka waxaa loo baahan karayaa qalab 
taakulo, sida masalan kursi curyaan, qalab tiigsi ama qalab maqal. Si 
ruux uu u helo qalab taakulo waa inuu la xiriiraa xaruuntiisa daryeelka.

Wixii faahfaahin ah ee ku saabsan naafo iyo qalab taakulo ka akhriso 
bogga Daryeel-tilmaamaha. 

Talobixin xagga galmada iyo wadanoolaanshaha 
Waxaa jira rugo badan oo ka talobixiya galmada iyo 
wadanoolaanshaha. Talobixinta waxey masalan noqon kartaa xagga 
xiriirrada, uurka ama qalabka ka hortagga uureysiga iyo cudurrada 
galmada. Waxaa xitaa halkaa lagu qaadaa saamiyo, waxaana laga 
helaa macluumaad ku saabsan cudurrada galmada ama hiv/aids. 
Taakulada halkaa laga helaa inta badan waa bilaash.
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Läs mer om sex och samlevnad på  
Vårdguidens webbplats.

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.

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

Sex- och samlevnadsmottagningar finns på:

• Danderyds sjukhus

• Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

• Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge

• Södersjukhuset

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

RFSL
Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transper-
soners 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.

Läs mer på webbplatsen: www.rfsl.se

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, ungdomsmot-
tagningar och SESAM-mottagningar. Testet är kostnadsfritt 
och man har rätt att vara anonym vid själva testet.

Läs mer om hiv-tester på Vårdguidens webbplats

Faahfaahinta ku saabsan galmada iyo wadanoolaanshaha  

ka akhriso bogga Daryeel-tilmaamaha.

Rug dhallinyaro, UMO
Rugta dhallinyarada waxaa loogu talogalay in gabdhaha iyo wiilasha 
oo ay da'dooda ka yar tahay 23 jir ay ka helaan talobixin xagga 
arrimaha galmada iyo wadanoolaanshaha. Halkaa waxaa ka hawlgala 
ummulisooyin, la taliyeyaal bulsho iyo takhaatiir iyo mararka qaarkood 
cilmi-nafsi-yaqaanno. Ruuxa isagaa iskii u dooranaya rugta dhallinyaro 
ee uu doonayo inuu talo iyo tusaale u raadsado.

Wixii faahfaahin ah ka akhriso bogga UMO: www.umo.se 

Faahfaahinta waxaa lagu helayaa luuqado kala duwan.

Rug ammuuro galmo iyo wadanollansho, Sesam
Isbitaalada rugahooda ammuuraha galmada iyo wadanoolaanshaha 
waxaa tagi kara ragga iyo haweenka su'aalo ka qaba ama  
uu dhib kala soo gudboonaaday xagga galmada iyo taranka. 

Sesam waxaa laga helaa:

• sbitaalka Danderyd

• Isbitaalka Jaamiciga ah ee Karolinska, Solna

• Isbitaalka Jaamiciga ah ee Karolinska, Huddinge

• Isbitaalka koonfureed

Waxaa iyagana jira rugo loo yaqaan rugaha ragga, iyo rugo gaar ah ee 
loogu talogalay khaniisyada.

RFSL
Xiriirka guud ee xaquuqda khaniisyada, dadka labada jinsi u 
galmooda iyo kuwa jinsigooda wax ka baddela, RFSL, waa hay'ad 
samofal ah. Waxey ka shaqeeyaan in khaniisyada, dadka labada 
jinsi u galmooda iyo kuwa jinsigoodu baddelan yahay ay yeeshaan 
xaquuq, fursado iyo waajibaad la mid ah bulshada inteeda kale.

Faahfaahinta ka akhriso bogga: www.rfsl.se

Doonta Nebi Nuux 
Doonta Nebi Nuux waxey ka shaqeysaa ammuuraha hiv iyo 
aids. Waxaa halkaa, iyadoon ruuxa aqoonsigiisa la sugin oo aan 
lacag la bixin, laga helaa tijaabo hiv. Waxaa sidoo kale dadka uu 
hiv-ga ku dhacay iyo qoysaskooda ay halkaa ka helaan taakulo 
iyo baarnaamijyo iyaga u gaar ah. Waxaa wanaagsan in ruux uu 
si dhaqso leh ku ogaado inuu ku dhacay cudurka hiv oo wuxuu 
markaa goor arrinta wax laga waban karo helayaa fursad daawo iyo 
daryeel.

Faahfaahinta ka akhriso bogga: www.noaksark.org

Tijaabada hiv waxaa sidoo kale lagu mari karaa xaruunta daryeelka, 
rugaha dhallinyarada iyo kuwa SESAM. Tijaabada waa bilaash, 
waxuuna ruuxa xaq u leeyahay inuusan sheegan aqoonsigiisa.

Faahfaahinta tijaabada hiv ka akhriso Daryeel-tilmaamaha
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kostnader för vård  
och mediciner
Hälso- och sjukvården i Sverige är subventionerad av sta-
ten. 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. 

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

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.

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

Högkostnadsskydd
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.

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

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 res-
ten av tolvmånadersperioden. 

Mediciner som man köper utan recept ingår inte i högkost-
nadsskyddet.

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

kharashka daryeelka iyo 
daawooyinka 
Iswiidhan, kharashka daryeelka caafimaad waxaa kabta dawladda. 
Taa micnaheeda waa in bukaansocodka ay uun iska baxshaan qeyb 
yar oo ka mid ah kharashka ku baxaya daryeelkooda caafimaad, oo uu 
maamul goboleedka baxsho kharashka intiisa kale. Dhammaan dadka 
ku dhaqan oo ka shaqeeya Iswiidhan canshuurta ay baxshaan ayaa 
lagu maalgeliyaa kharashka ku baxa daryeelka caafimaad. 

Kharash daryeel caafimaad 
Carruurta iyo dhallinyarada ay da'dooda ka yar tahay 18 jir bilaash 
bey daryeel caafimaad, kan xaruunta daryeelka iyo kan takhtarka 
takhasuska gaarka ah lehba, ku helaan. Carruurta iyo dhallinyarada 
khidmad ayey ka baxshaan daryeelka gargaarka degdegga.

Qaangaarka khidmad ayey iska baxshaan daryeelka caafimaad ay 
helaan badidii. Khidmaddu mar waliba waa isku mid haddii loo tagayo 
takhtar guud ama takhtar gaar ah ee uu maamul goboleedku heshiiska 
la leeyahay. Hase yeeshee daryeelka gargaarka degdegga ah waa ka 
qaalisan yahay kan laga helo xaruunta daryeelka.

Faahfaahinta ku saabsan khidmadaha laga baxsho goobaha  

daryeel ee kala duwan ka akhriso bogga Daryeel-tilmaamaha.

Ilaalin kharash sare
Ilaalinta kharashka sare micnaheedu waa in aan marnaba loo baahan 
in kharash ka badan heer cayiman laga baxsho daryeelka ruuxa ku baxa 
sanadkiiba. Sanadka 2010-ka heerka ugu sarreeya ee cayiman waa 
900 oo kroon. Marka heerkaa la gaarana waxaa ruuxa  
la siinayaa kaar daryeel bilaash ah kaasoo sanadka inta ka hartay uu 
ku helayo daryeel bilaash ah. Taa micnaheedu waa inaannan ruuxna 
daryeelkiisa caafimaad ka bixinin in ka badan 900 kr muddo 12 bilood 
gudaheeda ah.

Kharash daawo
Bukaansocodka qeyb uun buu baxshaa kharashka daawada ee uu 
daawodhigaalka ku iibsado, maamul goboleedkana wuxuu baxshaa inta 
kale. 

Xitaa daawada way khuseysaa ilaalinta kharashka sare. Taa 
micnaheedu waa in marnaba lacagta daawada lagu soo iibsado 
daawodhigaalka aynan sanadkiiba ka badan heer cayiman. Sanadka 
2010-ka heerka ugu sarreeya ee cayiman waa 1800 kr. Marka uu ruux 
soo gaaro heerkaa ugu sarreeya bilaash buu muddada ka hartay 12-ka 
bilood daawo ku helayaa. 

Daawooyinka aannan daawodhigaalka lagu soo iibsanin kuma jiraan 
ilaalinta kharashka sare.

Waa imisa daryeelka ilkaha? 
Carruurta iyo dhallinyarada ilaa ay ka buuxinayaan 19 jir waa bilaash 
daryeelka ilkahooda, ama ha ahaado Daryeelka guud ee dadweynaha 
ama mid gaar ah. Qaangaarka da'dooda ay ka sarreyso 20 jir iyagaa 
iska baxsha daryeelkooda ilkeed.
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Det är fri prissättning på tandvård. Det betyder att tandlä-
kare själva bestämmer priset för olika behandlingar. Men 
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 åld-
rar. 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 kost-
naden direkt till tandläkaren.

Läs mer om kostnader för tandvård på Försäkringskassans 
webbplats: www.forsakringskassan.se

rättigheter i vården 

Hälso- och sjukvården i Sverige styrs av Hälso- och sjuk-
vårdslagen, 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 med-
borgare. 

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 barna-
vårdscentralerna. 

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

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 munt-
liga uppgifter.

Qiimeynta kharashka daryeelka ilkaha waa mid loo madaxbannaan 
yahay. Taa micnaheedu waa in takhaatiirta iskood ay u go'aamiyaan 
sicirka daryeelka kala duwan ee ilkaha. Hase ahaatee xaq baa loo 
leeyahay in la sii ogaado qiimaha daryeelka.

Qaangaarka da'dooda ay ka weyn tahay 20 jir waxey sanad dhaaf u 
helayaan kaalmo daryeel ilkeed. Waa kaalmo kooban oo masalan loo 
isticmaali karo in la isaga baxsho baaritaanka afka. Kaalmada way kala 
badan tahay oo waxey ku xiran tahay da'da. Takhtarka wuxuu si toos 
kaalmada uga jarayaa kharashka baaritaanka.

Daryeelka ilkahaba wuu leeyahay ilaalin kharash sare. Ilaalinta 
kharashka sare micnahiisu waa in ruuxa uu u baahan yahay inuu sanad 
gudahii qeyb uun ka baxsho daryeelka ilkeed ee qiimahiisu uu ka 
badan yahay 3 000 kroon (sanadka 2010-ka). Lacagta inteeda kale 
wuxuu takhtarka si toos ah uga helayaa Qasnadda caymiska.

Faahfaahinta kharashka daryellka ilkaha ka akhriso bogga Qasnadda 

caymiska: www.forsakringskassan.se

xuquuqda xagga daryeelka 
caafimaad 
Daryeelka caafimaad ee Iswiidhan wuxuu u hoggaansamaa Sharciga 
daryeelka caafimaad, oo sheegaya in dhammaan dadka deggan 
Iswiidhan ay tahay inay sharuudo isku mid ah ku helaan daryeel 
caafimaad wanaagsan oo sugan. Ruuxa ku jira diiwaanka dadweynaha 
Iswiidhan wuxuu daryeelka caafimaad u leeyahay xaq la mid ah kan uu 
leeyahay ruuxa leh jinsiyadda iswiidhishka. 

Xaq doorasho daryeel-bixiye, Doorashada 
daryeelka Stockholm 
Bukaansocodka Stockholm wuxuu xaq u leeyahay inuu iskii u doorto 
rugta caafimaad ee uu daryeelka u raadsanayo. Wuxuu masalan ruux 
dooran karaa in xaruun daryeel caafimaad ku taal degmo kale uu 
daryeel ka raadsado haddii xilliga sugitaanka halkaa uu ka yar yahay 
kan xaruunta caafimaad ee degmadiisa. Xaqa doorashada wuxuu 
xitaa khuseeyaa daryeel-bixiyeyaal kale oo badan, sida daryeelka 
hooyooyinka iyo daryeelka carruurta. 

Waxaa daryeel-bixiye lagu doortaa ama Daryeel-tilmaamaha adeegiisa 
internet (Xiriiradeyda daryeel), ama iyadoo foom laga buuxiyo rug 
caafimaad. Daryeel-tilmaamaha wuxuu leeyahay warbixin ku saabsan 
doorashada daryeel ee magaalada Stockholm oo luuqado badan oo 
kala duwan ah.

Mas'uulyad sirxajin 
Dhammaan shaqaalaha daryeelka caafimaad ee Iswiidhan waxaa 
saaran mas'uulyad sirxajin. Taa waxey sidoo kale khuseysaa 
turjumaanada. Mas'uulyadda sirxajinta micnaheeda waa in cidina aan 
loo oggoleyn inay ka warranto bukaansocod xogtiisa, cudurkiisa ama 
daryeelkiisa iyadoon marka hore wax ruqso ah isaga lka heysanin. 
Mas'uulyadda sirxajinta waxey khuseysaa warbixinta qoraalka ah iyo 
midda oraahda ahba.
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Personal inom vården får bryta tystnadsplikten om det finns 
risk för att ett barn far illa.

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 smitto-
sam sjukdom.

Rätt till 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 behö-
ver språktolk eller tolk för döva och hörselskadade så har 
hon eller han rätt till det.

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. 

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 behand-
ling 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 reg-
ler. 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.

Läs mer på webbplatsen: www.hsan.se

Hawlwadeennada daryeelka waxey ku gudbi karaan mas'uulyadda 
sirxajinta hadduu ilmo ku jiro xaalad qatar ku ah nafsaddiisa.

Xaq wax lagu diido
Bukaansocodka ayaa iskii u go'aamiya inuu daryeel rabo iyo in kale, 
wuuna diidi karaa dabiib, baaritaanno ama daawo. Hase ahaatee 
sidoo kale waxaa jiri kara xilliyo aan bukaanka loo oggoleyn ama 
uusan awoodin inuu go'aan gaaro, masalan haddii bukaanka uu si 
xun maskaxda uga xanuunsan yahay ama uu hayo cudur ka mid ah 
cudurrada faafa.

Xaq warbixin 
Bukaansocodka wuxuu xaq u leeyahay in looga warbixiyo xaaladdiisa 
caafimaad iyo noocyada daryeel ee jira. Warbixinta waa in lagu 
bixiyaa hab uu bukaansocodku wax ku fahmi karo. Hadduu bukaanku 
turjumaan af ama mid dhegool u baahan yahay, xaq buu u leeyahay in 
loo qabto mid.

Dammaanad daryeel 
Dammaanad daryeel micnaheedu waa in bukaanka uu daryeelka uu u 
baahan yahay ku helo xilli macquul ah. Ruuxa u baahan inuu la kulmo 
takhtar xaruun daryeel waa inuu taa ku helaa muddo shan maalmood 
ah. 

Ruuxa u baahan inuu la kulmo takhtar takhasus gaar ah leh waa inuu 
taa ku helaa muddo ugu badnaan 30 maalmood ah ka dib markuu 
go'aan gudbin ka helo xaruunta daryeelka. Haddii takhtarka takhasuska 
gaarka ah leh uu go'aamiyo in bukaanka uu u baahan yahay daaweyn 
waa in taa lagu billaabaa sida ugu dhaqsaha badan, ugu dambeyn 90 
maalmood go'aanka ka dib.

Hadduusan bukaanka ku helin daryeel muddooyinka ku cayiman 
dammaanadda daryeelka, wuxuu xaq u leeyahay inuu iska beddelo 
daryeel-bixiyaha.

Faahfaahinta dammaanadda daryeelka waxaa luuqado badan  

oo kala duwan looga heli karaa Daryeel-tilmaamaha.

Daryeel ka cabasho 
Haddii bukaansocodka ama xigtadiisa aynan ku qanacsaneyn 
daryeelka waxaa laga dhulbillaabaa iyadoo lala hadlo shaqaalaha laga 
helay daryeelkaa. Waxaa xitaa lala xiriiri karaa madaxa rugta daryeelka. 
Haddii intaa dhibaatooyinka jira lagu xallin waayo waxaa lala xiriiri 
karaa Golaha bukaansocodka. Golaha bukaansocodka waxay baari 
karaan wixii dhacay iyagoo soo jeedinaya xal. 

Daryeelka caafimaad ee Iswiidhan waa inuu u hoggaansan yahay 
sharciyada iyo nidaamyada waddanka ka jira. Haddii bukaanka ama 
xigtadiisa ay u arkaan in takhtar ama hawlwadeen kale ee ka shaqeeya 
daryeelka uunnan raacin sharciyada iyo nidaamyada jira waxaa looga 
dacwoon karaa hay'ad la yiraahdo Golaha daryeelsugidda caafimaadka, 
HSAN.

Wixii faahfaahin ah ka akhriso bogga: www.hsan.se
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Det här är det viktigaste  
i texten:
• Vårdguiden ger information och råd om sjukdomar och 

besvär, och vart man vänder sig för att få vård.

• 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 vårdcen-
tralen 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.

Arrimahaan ayaa uhu 
muhiimsan qoraalka:
• Daryeel-tilmaamaha (Vårdguiden) waxaa laga helayaa warbixin 

iyo talo ku saabsan cudurro iyo xanuunno, iyo meesha daryeel 
caafimaad loo raadsado.

• Carruurta iyo qaangaarka u baahan daryeel caafimaad, hase 
ahaatee buktadooda aynan aheyn mid degdeg ah ama mid nafta 
halis ku ah, waa inay marka hore ula tagaan xaruunta daryeelka 
caafimaad. Halkaa waxaa lagu daaweeyaa cudurrada iyo 
xanuunnada badidood.

• Si loola kulmo takhtar takhasus gaar ah leh waxaa loo baahan 
yahay in gudbin laga helo takhtarka jooga xaruunta daryeelka 
caafimaad.

• Gargaarka dhaw waxaa laga helayaa gargaar caafimaad oo 
fudud.

• Isbitaallada gargaaradooda degdegga ah waxey qaabilaan dadka 
sida xun u xanuunsan iyo carruurta iyo qaangaarka dhaawacan. 

• Xaaladaha nafta halista u ah waa in la wacaa lambarka 
qeylodhaanta ee 112.

• Qaangaarka u baahan daryeel maskaxeed waxey la xiriirayaan 
xaruunta daryeelka caafimaad ama rugta daryeelka furan ee 
maskaxda.

• Carruurta iyo dhallinyarada u baahan daryeel maskaxeed 
waxey la xiriirayaan BUP, Daryeelka maskaxda ee carruurta iyo 
dhallinyarada.

• Iswiidhan, dhammaan dadka ka shaqeeya daryeelka caafimaad 
waxaa saaran mas'uulyad sirxajin.

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

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 utländ-
ska betyg och om möjligheten att låna pengar 
för att kunna försörja sig under studietiden.

olika studievägar 

För vuxna som vill studera finns flera olika alternativ att 
välja bland. Det finns studier på komvux, folkhögskola, hög-
skola och universitet. Kommunen anordnar även svenska 
för invandrare, SFI. All denna utbildning är gratis. I de flesta 
utbildningarna krävs att studenterna köper sina egna böcker.

Waxbarashada dadka 
waaweyn
Qeybtani waxay ku saabsan tahay waxbarashada 
dadka waaweyn; tacliinta dugsiga sare iyo tacliinta 
heer jaamacaddeed. Waxay kale oo ka hadlaysaa, 
sida loo turjumo shahaadooyin laga soo qaatay 
dalal kale iyo xitaa sida ay suurtogal u tahay in 
inta waxbarashada kuu socoto deyn la qaato, taasi 
oo suurtogal ka dhigeyso in la helo masaariif lagu 
noolaato, wakhtiga lagu dhex jiro waxbarashada.

jidadka kala duwan ee 
waxbarashada loo maro
Dadka waaweyn ee doonaya inay wax bartaan, waxaa jira, habab 
kala duwan oo ay ugu suurtogalayso waxbarashadu. Waxaa jira 
waxbarashada lagu qaato dugsiga dadka waaweyn ee degmadu 
leedahay, dugsiga sare ee dadweynaha (folkhögskola) oo ururro 
leeyihiin, mac’had heer jaamacaddeed ah (högskola) oo inta badan 
xir’fado laga barto, jaamacad. Maamulka degmadu waxay iyana 
diyaarisaa barashada luqada iswiidishka loogu talaggalay soo-
galeetiga (SFI). Dhammaan waxbarashooyinkaasi waa lacag la’aan. 
Waxbarashooyinka badankooda, waxaa ardayda laga rabaa, inay 
buugaagtooda, iyagu soo iibsadaan.
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Studie- och yrkesvägledning

För att få råd och information om olika utbildningar och 
skolor kan man prata med en så kallad studie- och yrkesväg-
ledare. Studie- och yrkesvägledarna vet vilka förkunskaper 
som krävs för olika studier. De kan ge råd om vilken utbild-
ning som är lämplig utifrån de mål man har med sina studier.

Studie- och yrkesvägledare finns på grundskolor, gymnasie-
skolor, inom vuxenutbildning och på högskolor och univer-
sitet.

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 folkbok-
förda och saknar grundkunskaper i svenska.

SFI har tre olika studievägar. Studievägarna är anpassade 
efter olika studiebakgrund och studievana. Till exempel stu-
derar 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.

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

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

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 vuxenutbildningen i 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.

Talo bixinta waxbarasho- iyo farsamada xirfaddeed
Si aad u heshid talo iyo warbixin ku saabsan noocyada waxbarasho 
iyo dugsiyo ee jira, waxaad la hadlaysaa qof loo yaqaan talobixyaha 
waxbarashada iyo jid u tilmaamaha xirfadda. Talobixiyahu wuxuu 
yaqaan heerka tacliinta iyo shuruuddaha looga baahan yahay 
waxbarashooyinka kala duwan. Waxay ku siinaynaa talobixin nooca 
waxbarashada ugu habboon ee kuu fiican, iyaga oo ka duuleya 
himiladaada waxbarasho.

Talobixiyayaashu waxbarasho iyo jid u tilmaamaha xirfaddaha waxay 
joogaan iskuullada aasaasiga, dugsiyada sare, iyo waxbarashada dadka 
waaweyneba iyo macaahidda sarsare iyo jaamacaddaha.

Warbixin dheeraad ah ka akhriso goobta Internetka: 

www.syoguiden.com 

www.utbildningsinfo.se 

www.skolverket.se

Af-iswiidishka ajenibiga
Af-iswiidishka ee SFI, waxaa loogu talogalay dadka waaweyn ee diiwaan-
gashan ee aan aqoon aasaasi ah oo ku filan u lahayn af-iswiidishka.

SFI wuxuu yahay sedex nooc oo kala duwan. Noocyadu waxay ku 
habaysan yihiin aasaaskii hore iyo heerka aqoonta ee waxbarasho ee 
qofka leeyahay. Tusaale ahaan, waxaa kala duwan dhakhsaha wax 
loo baranayo iyo farsamooyinka waxbarasho ee lagu isticmaallayo 
noocyada 1, 2 iyo 3.

Noocyadaas waxbarasho waxay u qeybsamaan koorsooyin kala duwan; 
oo kala ah: A, B, C iyo D. koorsooyinku way kala hor hormarsan yihiin, 
waxayna ku habaysan yihiin kala sareynta heerka aqoonta ee luqadda.

Si aad u ogaato, nooca waxbarasho iyo koorsada aad bilaabayso, 
waxaa lagaa qaadayaa imtixaan.

Haddii aad doonayso inaad sii wado waxbarashada, marka aad 
dhammaysato koorsada D ee SFI, waxa aad dalban kartaa koorso kale 
oo la yiraahdo af-iswiidishka loo qaato sida luqad labaad, SAS. SAS 
waxay u dhigan tahay waxbarashada aasaasiga ee heerka dugsiga sare.

SFI iyo SAS xitaa waxaa ku dhex jira waxbarashooyin ku wajahan 
xerfaddo khaas ah. Waxay ku wajahan yihiin dadka leh waayo 
aragnimo iyo waxbarasho xirfaddeed oo ay kala yimaaddeen dal kale. 
Tusaale ahaan waxbarashooyinka

Xirfadda ku wajahan, waa af Iswidhisha ee ganacsiga shiriikaddaha 
iyo af-iswiidishka ee macallimiinta. Waxbarashooyinkaas waxaa 
manhajoodka ku jira waxbarasho iskuulka dhexdiisa ah iyo tababar 
goob shaqo.

Si aad u dalbato SFI ama aad u hesho warbixin dheeraad ah, waxa aad la 
xiriiri kartaa waxbarashada dadka waaweyn ee degmada aad degan tahay

Ka akhriso warbixin dheeraad ka oo ku saabsan waxbarashada SFI 

goobta Internetka: www.syoguiden.com

Ka akhriso warbixin dheeraad ah heerka aqoonta ee SFI goobta Internetka: 

www.skolverket.se  

Warbixinno ku qoran 14 luqaddood.
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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 sak-
nar betyg i enstaka ämnen.

På komvux är studierna mer koncentrerade och antalet 
undervisningstimmar är färre än i grundskola och på gym-
nasium. 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.

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

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 studiestödsnämn-
den, CSN. Läs mer om det 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 folkhög-
skola 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 elev-
erna studerar ofta tillsammans i en klass på heltid. De flesta 
folkhögskolorna är knutna till folkrörelser, ideella organisa-
tioner eller föreningar, och en del skolor drivs av landsting 
och regioner.

Studier på folkhögskola kan ge grundläggande behörighet till 
att studera på högskola eller universitet.

Dugsiga dadka waaweyn ee degmada
Komvux waa eray la soo kooba, kana dhigan waxbarashada dadka 
waaweyn ee degmaddu qabanqaabisay. Dadka waaweyn ee aan 
waxbarashadoodu gaarsiisnayn heer dugsiyada aasaasiga iyo dugsiyada 
sare ayaa dhigtay komvux. Waxaa kale oo xitaa wax ku dhigan kara 
ardayda ka baxda dugsiga sare ee aan shahaadad ku haysan maad keli ah.

Waxbarashda dugsiga dadka waaweyn ee degmada waa koobkooban 
tahay, wakhtiga waxbarashaduna waa ka gaaban yahay tan 
waxbarashada dugsiyada aasaasiga ah iyo dugsiyada sare. Laakiin 
waxaa la qaadan karaa waxbarashada Komvux’ka maalintii, fiidkii 
ama xiriir fogaal. Xiriir fogaal waxa uu micnihiisu yahay in aad 
waxbarashada ku qaadan kartid, adiga oo gurigaaga iska jooga, oo 
aanad u baahnayn inaad iskuulka joogtid, wax ka badan dhowr goor 
uun xilli dugsiyeedkiiba.

Waxbarashada dugsiga dadka waaweyn ee degmadu komvux waa 
uu buuxinayaa shuruuddaha looga baahan yahay in uu haysto qofka 
gelaya waxbarashada heer jaamacaddeed. Taas micnaheedu waxa uu 
yahay in qof dhammaysta dugsiga dadka waaweyn ee degmada in uu 
dalban karo mac’hadyada iyo jaamacaddaha.

Waa lacag la’aan waxbarashada dugsiga dadka waaweynni. Laakiin 
ardayda ayaa iska bixiya kharashka buugaagta iyo qalabka kale ee 
waxbarasho ee loo baahan yahay inta way waxbarashadu socoto. Qof 
da’diisu ay gaarto 20 sano oo ugu yaraanna dhiganaya nus gelin ayaa 
dalban kara kaalmada dhaqaale iyo deynta la siiyo ardayda ee uu bixiyo 
Guddiga ammuuraha kaalmada iyo waxbarashada ardayda CSN. Ka 
akhriso warbixin dheeraad ah oo intan ka badan hoos.

Warbixin faahfaahsan oo ku saabsan waxbarashooyinka lagu dhigto 

dugsiga dadka waaweyn ee degmada goobta Internetka: 

www.syoguiden.com

Folkhögskola (Dugsiga sare ee dadweynaha)
Xitaa dugsiga sare ee dadweynaha ayaa u qabanqaabiya 
waxbarashooyin dadka waaweyn ee aanay u suurtogelin inay 
dhammaystaan waxbarashada aasaasiga ah iyo tan dugsiga sare. 
Maaddooyinka guud ee dugsiga sare ee dadweynaha wuxuu u dhigmaa 
maaddooyinka lagu dhigto dugsiyada aasaasiga iyo dugsiyada sare ee 
caadiga. 

Qof waxa uu xitaa ku dhigan karaa dugsiga sare ee dadweynaha hal 
maaddo oo keli ah, sida tusaale ahaa muusiga, dhar tulista, arrimaha 
caalimiyeynta globalisering iyo waxyaabo kale. Waxaa kale oo la 
dhigtaa waxbarashooyin kadib marka dugsiga sare ee caadiga la soo 
dhammaysto oo ku saabsan dhinaca xirfaddaha, sida tusaale ahaan 
hogaamiye wakhtiga firaaqaha iyo luqadda ay ku wada hadlaan 
dhagoolayaashu.

Dugsiga sare ee dadweynuhu waxaa uu ku dedaallaa inuu qaato 
arday tiro yar, kuwaas oo u qaybsan kooxo waxbarasho oo tiro yaryar, 
islamarkaasna fasal ku wax ku wada dhigta maalin dhan. Badannaaba 
dugsiyada sare ee dadweynaha waxaa ay ku xiran yihiin ururrada 
dhaqdhaqaaqa dadweynaha, ururro sama fal iyo isbahaysiyo iyo qeybo 
ka mid ah oo ay maamullaan golaha gobollada iyo gobollo.

Waxbarashada lagu soo dhammaysto dugsiga sare ee dadweynuhu 
waxay buuxinaysaa shuruuddaha lagu geli karo mac’hadyada sare iyo 
jaamacaddaha.
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Det är gratis att studera på folkhögskola. Personer som har 
fyllt 20 år och studerar på minst halvtid kan söka studiebi-
drag och studielån hos Centrala studiestödsnämnden, CSN. 
Läs mer om det längre ned i texten.

Läs mer om studier på folkhögskola på webbplatsen:  
www.folkhogskola.nu 

Information finns på lättläst svenska.

Kvalificerad yrkesutbildning och  
yrkeshögskoleutbildning
Kvalificerad yrkesutbildning, KY, och Yrkeshögskole-
utbildning, Yh, är utbildningar för vuxna som redan har en 
gymnasiekompetens. Undervisningen kombineras med 
praktik i arbetslivet. Utbildningarna har en stark koppling till 
arbetslivet, och syftet är att de snabbt ska leda till arbete. 
Utbildningarna är ofta två år långa, och kan leda till en kvali-
ficerad yrkesexamen eller en yrkeshögskoleexamen.

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 studie-
stödsnämnden, CSN. Läs mer om det längre ned i texten.

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

Kurserna kan vara ett par veckor eller en termin långa. 
Programmen är ofta tre år eller längre. 

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 mot-
svarande studier på komvux eller folkhögskola. 

Waa lacag la’aan waxbarashada dugsiga sare ee dadweynuhu. Qofka 
ay da’diisu gaartay 20 sano ee ugu yaraan hal gelin dhigta, ayaa dalban 
kara deeqda iyo deynta lagu kaalmeeyo ardayda ee uu bixiyo gudiga 
dhexe ee taageerada waxbarasho (CSN). Warbixinta qoraalkan ka gun 
dheer ka akhriso hoos.

Ka akhriso warbixinno ku saabsan waxbarashada dugsiga sare ee 

dadweynaha goobta Internetka: www.folkhogskola.nu 

Warbixinnuhu waxay ku qoran yihiin af Iswidhish jilicsan.

Khibrad waxbarasho xirfaddeed iyo 
dugsiga sare xifaddaha
Khibrad khaas ah oo waxbarasho xirfaddeed (Kvalificerad yrkesutbild ning, 
KY), iyo dugsiga sare xirfaddaha (Yh), waa waxbarasho dad waaweyn 
oo soo dhammaystay tacliintoodii dugsiga sare. Waxbarashadan waxaa 
lagu tababar goobta shaqada lagu bixiyo. Waxbarashadan waxay xiriir 
xoog ah la leedahay shaqada, ujeedaduna waa inay si degdeg ah ugu 
hogaamiso qof in uu shaqo helo. Waxbarashadu, inta badan, waa laba 
sano, waxana lagu qaataan shahaado kedib marka la galo imtixaanka 
khibradda xirfaddeed ama imtaxaanka dugsiga sare ee xirfaddaha.

Waxbarashada-KY iyo waxbarashad- Yh waxay ku wajahan yihiin 
dhinacyo badan oo waxbarashooyinka ka mid ah, sida tusaale ahaan 
farsamada iyo wax soosaarka, dhaqaalaha, maamulka iyo maaraynta, 
caafimaadka iyo daryeelka caafimaadka, daryeelka, dalxiiska, 
makhaayaddaha cuntada, cilmiga kombyuutarada, dhismaha, cilmiga 
beeraha, cilmiga ka ganacsiga cuntada iyo gaadiidka.

Waa lacag la’aan waxbarashada- KY iyo waxarashada-Yh. Qofka ay 
da’diisu gaartay 20 sano dhigta ugu yaraan hal gelin ayaa dalban kara 
kaalmada deeq iyo deynba ah ee uu bixiyo gudiga dhexe ee taageerida 
waxbarasho CSN. Ka akhriso warbixin inta qoralkan ku qoran ka 
faahfaahsan hoos.

Warbixinno ku saabsan waxbarashooyinka KY iyo Yh waxaad ka 

helaysaa goobta Internetka: www.yhmyndigheten.se

Mac’haddada sare iyo jaamacaddaha
Mac’haddada sare iyo jaamacaddaha waxaa laga baran karaa 
barnaamij isku dhan ama maadooyin keli keligood ah. Waxaa jira, 
tusaale ahaan, borigraam ku wajahan barashada cilmiga sharciga, 
dhakhtarnimada iyo cilmi nafsiga ah, kuwaas oo si dhammaystiran kuu 
siinaya hannasho xirfaddaasi. Sida oo kale, waxaa iyana jira maadooyin 
goon gooni loo qaadan karo, tusaale ahaan, barashada ganacsiga 
shariikaddaha, cilmiga bayoolojigii ee noollaha yaryar (mikrobiologi), 
aqoon suuggaanneed (litteraturvetenskap), aqoonta la xiriirta isku 
dheelitirka dhidigga iyo labka aadamiga (genusvetenskap) ama 
aqoonta la xiriirta kimistriga noollaha. 

Maadooyinka waxaa la dhigtaa dhowr sitimaan ama hal xilli dugsiyeed. 
Barnaamijku inta badan waa seddex sano ama waa ka dheer yahay. 

Si aad u dalbato mac’hadyada sarsare iyo jaamacaddaha waxaa jira 
shuruuddo guud oo loo baahan yahay in la soo buuxiyo. Mar marka 
qaarkoodna waxaa loo baahan yahay shuruuddo khaas ah. Waxay 
taasi ku xiran tahay, maadadda ama waxbarashada aad doonayso in 
aad dhigato. Shahaaddaaha loo baahan yahay waxaa laga soo qaataa 
waxbarashada dugsiyada sare iyo kuwa u dhigma ee dugsiga dadka 
waaweyn ee degmada iyo dugsiga sare ee dadka waaweyn.
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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 det längre ned i texten.

Läs mer om utbildning på högskola och universitet på webb-
platsen: www.studera.nu

betyg och studiemedel 

Utländska betyg från gymnasiet
För att få en bedömning av sina betyg från en avslutad gym-
nasieutbildning från ett annat land kan man vända sig till 
Verket för högskoleservice, VHS. VHS läser betygen från 
hemlandet och säger vad de är värda i Sverige. VHS bedö-
mer bara betyg från gymnasiet.

Det tar mellan sex månader och ett år att göra en bedöm-
ning av utländska betyg för VHS. Utländska betyg kan behö-
va översättas. Läs mer om det längre ned i texten.

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

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 utbild-
ningen 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 svens-

ka och på andra språk.

Dadka waaweynni lacag la’aan bay wax kaga baran karaan 
macaahidda sarsare iyo jaamacadaha, laakiin iyaga ayaa iska bixinaya 
buugaagtooda iyo wixii kale ee qalab waxbarasho ee ay u baahan 
yihiin. Ardaydua dhigata macaahidda sarsare iyo jaamacadduhu 
waxay ka dalban karaan deyn iyo deeqba gudiga dhexe ee taageerida 
waxbarashada CSN. Ka akhriso warbixin inta qoraakan ku jirta ka badan 
hoos.

Ka akhriso warbixinno dheeraad ah oo ku saabsan waxbarashada 

macaahidda sarsare iyo jaamacadda goobta Internetka: 

www.studera.nu

shahaadda iyo lacagta 
waxbarashada

Shahaaddaha dugsiyada sare ee dalalka dibedda
Si laguugu qiimeeyo shahaadda dugs sare oo aad ku soo 
dhammaysatay wadan kale, waxaad ula tegaysaa waaxda adeegga 
tacliinta sare (Verket för högskoleservice, VHS). VHS waxay akhridaa 
shahaadda lagala yimid wadan kale, kedibna waxay ku samaysaa 
qiimeyn heerka ay uga dhiganto wadanka Iswidhan. VHS waxay 
qiimeyn ku samaysaa oo keli ah shahaadda laga bixiyay dugsi sare uun.

Waxay ku qaadataa VHS inay samayso qiimeynta shahaaddaha 
laga yimid wadan kale wakhti u dhexeeya lix billood ilaa hal sano. 
Shahaaddaha wadamada kale laga bixiyay waxay u baahan karaan 
turjumid. Ka akhriso warbixin inta qoraalkan ku taal ka badan hoos.

Haddii aad waxbarashada dugsiga sare ku soo dhammaysatay wadan 
kale, waad buuxisay shuruuddihii lagu geli karayay macaahidda sare 
iyo jaamacaddaha Iswidhan. Aqoonta afka Iswidhan iyo/ama afka 
Ingriisiga ayaa shardi ah in aad taqaano, si aad u biloowdo maadooyin 
iyo waxbarashooyinka intooda badan. 

Ka akhriso warbixinno ku saabsan qiimeynta shahaaddaha dugsiga 

sare ee dibeddaha lagu soo dhammaystay goobta Internetka: 

www.vhs.se 

Shahaaddaha macaahidda sarsare iyo 
jaamacadddaha ee dalalka dibedda
Qofka waxbarasho heer jaamacaddeed ah ku soo dhammaystay 
wadan dibedda ah waxaa u qiimeynaysa hay’adda waxbarashada 
heer jamacaddeed (Högskoleverket). Way fiican tahay in aad ka 
hesho qoraal caddeyn ah oo ay bixiso hay’adda waxbarashada 
heer jaamacaddeed oo ku saabsan shahaaddaada, marka aad ka 
doonanaysid shaqo Iswedhan dhexdeeda, si uu u fahmo shaqo 
bixiyuhu heerka ay waxbarashadaadu uga dhiganto waxbarashada 
Iswidhan lagu qaato.

Shahaadda wadan kale laga bixiyay, waxay u baahan kartaa in la turjumo. 
Warbixin inta qoraalkan ku taal ka faahfaahsan ka akhriso hoos.

Ka akhriso warbixinno ku saabsan qiimeynta shahaaddaha 

heer jaamacaddeed ee dalalka dibedda ee ay samayso hay’adda 

waxbarashada heer jaamacaddeed goobta Internetka: www.hsv.se 

Warbixinuhu waxay ku qoran yihiin af iswidhish jilicsan iyo luqaddo kale.
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Översättning av utländska betyg
För att lämna in utländska betyg för bedömning behöver de 
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 auktori-
serad 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. 

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
De flesta utbildningar för vuxna i Sverige är gratis. 
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 ansöka om studiemedel från 
Centrala studiestödsnämnden, CSN.

Studenter på folkhögskola, komvux, kvalificerad yrkesutbild-
ning, 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 till-
baka 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.

Turjumidda shahaaddaha dalal kale laga bixiyay
Si aad u soo gudbiso shahaadad wadan kale aad kala timid oo aad 
doonaysid in laguu qiimeeyo, waxaa loo baahan yahay in aad ku 
soo turjumtid af iswidhish ama ingriisi. Shahaadaddaha ku qoran 
af-faransiis, af-jarmal, af-isbaanish, ama afafka wadamada waqooyiga 
yurub nordiska uma baahna in la soo turjumo. Turjumidda waa in uu 
soo sameeyaa qof ruqsad loo siiyay inuu wax turjumi karo.

Waxaad la xiriiri kartaa turjubaan, ama waxaa isku kiin xiri kara, 
tusaale ahaan, shirkaddaha xiriirka turjubaannada ama hay’adda 
Kammarkollegiet. Qofkan turjumayaa waa in uu rukhsad u haystaan 
turjumaadda, taasi oo micnaheedu yahay in turjubaanka ay ansaxisay 
hay’adda Kammarkollegiet. 

Ka akhriso warbixin intan dhaafsiisan goobta Internetka: 

www.kammarkollegiet.se 

Warbixinnuhu waxay ku qoran yihiin af iswidhish aad u jilicsan.

Xafiiska xiriirka shaqada ayaa kaa bixin kara, mar marka qaarkood 
turjumidda shahaadadda. Taasina waa marka ay u arkaan in turjumidda 
shahaadaddu ay uu suurtogelinayso helidda shaqo.

Ka akhriso warbixin intan ka faahfaahsan goobta Internetka: 

www.arbetsformedlingen.se 

Warbixinnuhu waxay ku qoran yihiin afaf kala duwan.

Lacagta waxbarashada
Waxbarashooyinka dadka waaweyn inta badan waa lacag la’aan 
Iswidhan. Ardaydu iyaga ayaa iska bixiya buugaagta iyo wixii kale ee 
qalab waxbarasho ah. Si aad u awoodid in aad hesho masaariif aad 
ku noolaato, isagana bixin kartid kirada guriga inta aad ku dhex jirto 
waxbarashadaada, waxaad dalban kartaa lacagta waxbarashada ee uu 
bixiyo gudiga dhexe ee taageeridda waxbarashada CSN.

Ardayda dhigata dugsiga sare ee dadka waaweyne, dugsiga dadka 
waaweyne ee degmada, waxbarashada khibradda xirfaddeed, 
waxbarashada macaahidda sarsare iyo jaamacaddaha ayaa ka dalban 
karataa lacagta waxbarasho CSN. Lacagta waxbarashadu waxay ka 
kooban tahay deeq iyo deyn. Qofku waxa uu dalban karaa deeqda oo 
keli ah ama labadaba, deeq iyo deynba. 

Deeqda lama soo celinayo, laakiin deynta iyo dulsaarka la socda waa 
la soo celinayaa, marka aad dhammaysato waxbarashada. Dulsaarka 
waxaa micnaheedu uu yahay in la bixinayo kharashka lacagtii aad ka 
amaahatay CSN.

Dadka aan haysan dhalashada Iswidhishka ee ajinebiga ah, waxa ay 
ku samaynaysaa CSN baaris khaas ah, waxayna ku xiran tahay nooca 
sharciga joogitaanka ee ardaygu haysto. 

Ka akhriso warbixin intan ka faahfahsan oo ku saabsan lacagta 

waxbarashada goobta Internetka: www.csn.se  

Warbixinnuhu waxay ku qoran yihiin af iswidhish aad u jilicsan iyo 

afaf kale.
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Det här är det viktigaste  
i texten:
• Vuxna kan studera på komvux, folkhögskola, högskola 

eller universitet. Studierna är gratis.

• Studie- och yrkesvägledare i kommunen kan ge informa-
tion 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 hög-
skoleutbildning från andra länder.

• Vuxna som studerar kan ansöka om studiebidrag och stu-
dielån hos CSN. Bidraget får man behålla men lånet ska 
betalas tillbaka med ränta.

Arrimahaan ayaa uhu 
muhiimsan qoraalka:
• Dadka waaweynni waxay wax kubaran karaan dugsiga dadka 

waaweyn ee degmada, dugsiga sare ee dadweynaha, macaahidda 
sarsare ama jaamacaddaha. Waxbarashadu waa lacag la’aan.

• La taliyayaasha waxbarasho iyo xirfad u jaheeyayaasha 
maamulka degmooyinka jooga ayaa ku siin kara warbixinno ku 
saabsan noocyada kala duwan ee waxbarasho iyo dugsiiyada jira.

• Dadka waaweyn ee ka diiwaan gashan degmada ee aan 
gaarsiisnayn heerka aqoonta aasaasiga ee af-iswiidishka, waxay 
xaq u leeyihiin waxbarashada af-iswiidishka ee loogu talogalay 
ajinebiga ee SFI.

• Waaxda adeegga dugsiga sare VHS ayaa kuu qiimeyn karta 
shahaadadda dugsiga sare ee aad ku soo dhamaysatay wadan 
kale.

• Hay’adda heer jaamacaddeed Högskoleverket ayaa kuu qiimeyn 
karta shahaadadda waxbarasho jaamicaddeed ee aad ku soo 
dhammaysatay jaamacad wadan kale.

• Dadka waaweun ee waxbaranayaa waxay ka dalban karaa 
lacagta waxbarasho oo ah deeq iyo deyn CSN. Deeqda lama soo 
celinaayo, laakiin deynta oo ay la socoto dulsaarkii waa la soo 
celinayaa.

Senast uppdaterad: oktober 2010 
Källor: Syoguiden.com, Utbildningsinfo.se, Skolverket, Folkhögskola.
nu, Myndigheten för yrkeshögskolan, Studera.nu, Verket för högsko-
leservice, Högskoleverket, Arbetsförmedlingen, Centrala studiestöds-
nämnden 
Översättning: Semantix 
Ansvarig utgivare: Per Andersson, Botkyrka kommun



svenska

somali

56



6





svenska

somali

59

Barnomsorg och utbildning 
för barn

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

barnomsorg
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 alter-
nativ. 

Daryeelka iyo waxbarashada 
carruurta

Cutubkaan wuxuu ka hadlayaa daryeelka iyo 
waxbarashada carruurta. Waxa halkaan lagu  
lafogurayaa xannaanad carruur, dugsi hoose-
dhexe, dugsi khaas ah, aqal maararow, dugsi  
sare iyo barasho af-hooyo. Waxaa sidoo kale  
halkaan lagu soo qaadanayaa siday waalidka  
uga qeybqaadan kari lahaayeen carruurtooda 
daryeelkooda iyo waxbarashadooda dugsiga.

daryeel carruur 
Daryeelka carruurta waa barbaarin carruur oo cilmiyeysan, oo waalidka 
u saamaxaya inay shaqeystaan ama waxbarasho galaan. Xitaa 
carruurta ay waalidkood yihiin dad shaqo-raadis ah ama guriga ku haya 
ilmo kale oo da' yar ah xaq bay u leeyihiin daryeel. Daryeelka carruurta 
waxaa wada oo uu hoos yimaadaa degmada. Waxaa isagana jira 
daryeel hoos yimaada shirkado gaar (privat) ah iyo iskaashato. 
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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.

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

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 barnom-
sorg på kvällar och nätter, om föräldrarna arbetar då.

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

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

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

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 försko-
lan 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.  
 

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 män-
niskor. Det ger också föräldrarna en chans att lära känna det 
som kommer att bli en stor del av barnets vardag.

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, föräld-
ramöten och olika typer av råd där föräldrar och personal 
kan träffas och prata om hur förskolan arbetar och hur det 
går för barnen.

För barn är det ofta positivt att känna att deras föräldrar 
engagerar sig i förskolan, och föräldrarna får också en förstå-
else för barnets vardag och utveckling.

Xannaanad furan 
Xannaanad furan waa goob ay isugu yimaadaan waalid iyo carruur 
yaryar. Halkaa waxay carruurta iyo waalidka u tagaan kulan iyo ciyaar. 
Xannaanada furan waxey leedahay shaqaale hase ahaatee waa inuu 
waalidka halkaa mar kasta joogaa. Xannaanadaha furan waxaa wada 
degmada ama hay'ado kale, masalan kaniisad. Xannaanada furan waa 
bilaash, waxaana la tagi karaa xilliyada ay furan tahay iyadoon la isa 
soo wargelin.

Xannaanada carruurta yaryar 
Iswiidhan waxey carruurta yaryar joogi kartaa xannaanad (dagis) inta 
ay waalidka shaqeynayaan ama wax baranayaaan. Xannaanada waxey 
u furan tahay carruurta ay da'doodu  
u dhexeysoo 1 ilaa iyo 5 jir. 

Waxaa jira xannaanado degmo iyo kuwo gaar ah. Ilmuhu wuxuu sidoo 
kale joogi karaa aqal qoys oo dadka qaarkii ay u baxsheen magaca 
ah hooyo-maalmeed (dagmamma). Degmooyinka waxaa mararka 
qaarkood, hadduu waalidka habeenkii shaqeynayo, laga heli karaa 
xannaanad carruur xilliyadaa furan. 

Dhamaan xannaanadaha waxey u hoggaansan yihiin sharciyo  
isku mid ah hase ahaatee siyaalo kala duwan ayey carruurta wax  
u bari karaan. Carruurta tagtaa xannaanada waa inay heshaa ciyaar, 
daryeel, waxbarasho, kalsooni iyo horumar.

Carruurta leh af-hooyo aan ahayn Iswiidhish waa inay heshaa  
fursad ay ku horumariso afkeeda Iswiidhishka iyo kan hooyaba. 

Qaar ka mid ah hawlwadeennada waxey leeyihiin tacliin sare, kuwaa 
waxaa loo yaqaan macalimiin xannaanad carruur. Hawlwadeennada 
kale waxey ka soo baxeen dugsiyo sare,  
waxaana iyaga loo yaqaan daryeelayaal carruur. 

Si boos looga codsado xannaanad degmo waa in lala xiriiraa degmada. 
Xannaanadaha gaarka ah waxey leeyihiin safaf iyaga u gaar ah, si boos 
looga codsadana toos baa xannaanada loola xiriiraa. Khidmad ayaa 
boos xannaano loo baxshaa. Khidmadda xannaanada gaarka ah iyo 
tan degmada waa isku mid. Caddadka khidmadda wuxuu waafaqasan 
yahay dakhliga reerka soo gala. 

La qabadsiin xannaanad 
Markuu ilmuhu xannaanad bilaabayo waa u muhiim inuu la qabsado 
jawiga iyo dadka ku cusub ee tirada badan. Waalidkana waxey 
fursad u helaayaan inay bartaan qeyb weyn oo ka mid noqon doonta 
nololmaalmeedka ilmahooda.

Waalidka oo ka qeybgala daryeelka carruurta 
Si hawsha xannaanadaha ay waxtar ugu yeelato carruurta  
waa in xannaanadaha iyo qoysaska aqalada ku haya carruurta ay la 
shaqeeyaan waalidka. Taa waxey ku hirgaleysaa iyadoo  
la qabto wadohadallo horumarineed, shirar waalid iyo golayaal kala 
duwan oo ay waalidka iyo hawlwadeennada ku kulmi karaan oo ay ka 
wada xaajoon karaan sida ay xannaanada u shaqeyso iyo xaaladda 
carruurta.

Ilmo mar waliba waa u wanaag inuu dareemo waalidkii inuu xiiseynayo 
xannaanada, waalidkana waxey wax ka ogaanayaan nololmaalmeedka 
iyo horumarka ilmaha.
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utbildning för barn
Grundskolan i Sverige är obligatorisk för alla barn. För ung-
domar som gått klart grundskolan finns gymnasieskolan. 
Gymnasieskolan är frivillig men de flesta ungdomar väljer 
att läsa på gymnasiet.

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

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

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.

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

Det finns kommunala grundskolor och privata grundsko-
lor. 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 
och vara stöd i deras utveckling. Samtidigt ska fritidshem-
men göra det möjligt för föräldrar att arbeta eller studera.

carruur waxbarashadood 
Iswiidhan dugsiga hoose-dhexe waa ku waajib carruurta oo dhan. 
Dhallinyarada ka soo baxda dugsi hoose-dhexe waxey gali kartaa dugsi 
sare. Dugsiga sare waa mid dhigashadiisa loo madaxbannaan yahay 
hase ahaatee dhallinyarada badideeda waxey doorbidaa inay dugsi 
sare wax ka barato.

Fasal barbaar oo loogu talogalay carruur 
buuxineysa 6 jir 
Sanadka uu ilmaha buuxinayo 6 jir wuxuu bilaabi karaa fasal barbaar. 
Fasalka barbaarta waa waxbarasho bilaash ah oo loo madax bannaan 
yahay oo ilmaha u diyaarinaya waxbarashada dugsi hoose-dhexe.

Si ilmaha loogu dalbo fasal barbaar waxaa lala xiriiraa degmada la 
deggan yahay.

Dugsi hoose-dhexe oo loogu talogalay carruur ay 
da'dooda u dhexeyso 7 ilaa iyo 16 jir 
Dugsiga hoose-dhexe waxaa la dhigtaa 9 sano, wuxuuna waajib ku 
yahay carruurta oo dhan. Sanad-dugsiyeedka dugsiga hoose-dhexe 
wuxuu ka kooban yahay laba teeram, teeram dayr iyo teeram gu'.

Markuu ilmaha buuxiyo 7 jir wuxuu bilaabaa dugsi hoose-dhexe. 
Waxbarashada dugsiga hoose-dhexe waa bilaash, waxey carruurtu 
sidoo kale helaan buugag iyo qado bilaash ah.

Waxaa jira dugsiyo hoose-dhexe degmo iyo kuwo gaar ah. Dugsiyada 
oo dhan waxey raacaan nidaam iyo qorshe waxbarasho isku mid ah. 
Qorshaha waxbarashada wuxuu qeexayaa waxa ay tahay inay carruurta 
ku barato dugsiga. Hay'adda maamulka dugsiyada (Skolverket) waxey 
dejisaa nidaamka dugsiyada hoose-dhexe, waxeyna goysaa qorshaha 
waxbarashada. 

Dugsiga hoose-dhexe laga bilaabo fasalka 8-aad waxaa teeram kasta 
la baxshaa dhibco waxbarasho. Dhibcaha waxaa baxsha macalinka, 
waxeyna u kala baxaan Waa baasay (G), Si wanaagsan u baasay 
(VG), Si aad iyo aad u wanaagsan u baasay (MVG). Haddii ardeyga 
uu maado ku gaari waayo heerka uu ku baasi lahaa, maadadaa looma 
dhigayo wax dhibco ah. Dhamaadka fasalka 9-aad wuxuu ardeyga 
helayaa shahaado. Shahaadadaa iyo dhibcaha ku yaal waxaa logu 
raadsadaa waxbarasho dugsi-sare.

Wixii faahfaahin ah ka akhriso bogga Internet: www.skolverket.se 

Waxaad halkaa ka heleysaa warbixin ku qoran af-iswiidhish fudud.

Aqal maararow 
Degmada waa inay carruurta dugsileeyda ah u qabanqaabisaa 
meel ay joogaan xilliyada dugsiga ka dib, taasoo la yiraahdo aqal 
maararow. Carruurta da'adooda u dhexeyso 6-12 jir waxey tagi karaan 
aqal maararow, haddii waalidkood ay shaqeeyaan ama waxbarasho 
ku jiraan. Aqal maararowga wuxuu buuxinayaa dugsiga oo wuxuu 
carruurta fursad u siinayaa inay ka faa'iideystaan xilliyada ay firaaqada 
leeyihiin, wuxuuna xoojinayaa horumarkooda. Isla mar ahaantaa waxey 
aqalada maararowga waalidiinta u suurtogelinayaa inay shaqeystaan 
ama wax bartaan.
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Det finns både kommunala och privata fritidshem. I båda 
betalar man en avgift. Avgiften är anpassad efter inkomsten. 

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

Det finns kommunala gymnasier och det finns privata gymna-
sier. Man får söka till det gymnasium man vill gå på och till de 
gymnasieprogram man vill läsa. Det finns till exempel sam-
hällsvetenskapsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet, 
medieprogrammet, elprogrammet eller naturvetenskapspro-
grammet.

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

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

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

olika språk och på lättläst svenska.

 

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.

Särskola
Särskolan är en skola där barn och ungdomar med psy-
kisk funktionsnedsättning får en anpassad utbildning. 
Utbildningen ska så långt det är möjligt motsvara utbild-
ningen i grundskolan och gymnasieskolan. Barnen har skol-
plikt i nio år. 

Efter särskolan kan eleverna fortsätta studera på den fyra-
åriga gymnasiesärskolan.

Specialskola
I specialskolan går elever som är döva eller hörselskadade, 
har en svår språkstörning eller har en synskada i kombina-
tion med annat funktionshinder. Specialskolan ska motsvara 

Waxaa jira aqalo maararow degmo iyo kuwo gaar ahba. Labadaba 
waxaa laga baxshaa khidmad. Caddadka khidmadda wuxuu waa-
faqasan yahay dakhliga reerka soo gala.

Dugsi sare 
Dhallinyarada ka soo baxdaa dugsi hoose-dhexe waxey gashaa dugsi 
sare. Dugsiga sare waa mid dhigashadiisa loo madaxbannaan yahay. 
Dhallinyarada Iswiidhan joogtaa badideeda waxey doorbidaa inay dugsi 
sare dhigato. 

Waxaa jira dugsiyo sare ee ay degmo leedahay iyo dugsiyo sare gaar 
ah. Waxaa la codsadaa hadba dugsiga sare  la doonayo in la dhigto iyo 
barnaamijka dugsiga sare ee barashadiisa la xiiseynayo. Barnaamijyada 
la kala dooran karo waxaa masalan ka mid ah barashada cilmiga 
bulshada, daryeelka carruurta iyo baashaalintooda, warfaafinta, 
korontada ama barashada cilmiga sayniska.

Xitaa hadday ardeyda dooran karto barnaamij waxbarasho, 
iswiidhishka, ingriisiga iyo xisaabta mar waliba waa ka mid 
maaddooyinka la baranayo. Maaddooyinka ay ardeyda dhammaanteed 
shardi ku tahay inay dugsiga sare ka barato waxaa la yiraahdaa 
maaddooyin  aasaasi ah.

Barnaamijyada waa saddex sano, waxbarashada dugsiga sarena waa 
bilaash. Dugsiyada sare badidooda waxey ardeyda ka cuntaa qado 
bilaash ah.

Wixii faahfaahin ah ka akhriso bogga Internet: www.utbildningsinfo.se  

Warbixinta ku saabsan barnaamijyada kala duwan ee laga barto 

dugsiyada sare waxaa lagu helayaa afaf badan oo kala duwan  

iyo af-iswiidhish fududba.

IVIK
Dhallinyarada aan ku hadlin iswiidhish wanaagsan waxey heli karaan 
Barnaamijka gaarka ah ee leh waxbarasho bilow ah ee loogu talogalay 
ajaanibta, IVIK. Waa barnaamij dugsi sare loogu talogalay dhallinyaro 
ay da'deedu tahay 16 -20 jir oo dhawaan heshay sharci degganaasho 
ama codsatay magangelyo. IVIK waxaa laga bartaa iswiidhish, ingriisi 
iyo maaddooyinka cilmiga bulshada iyo sayniska.

Dugsi khaas ah
Dugsi khaas ah waa dugsi carruurta iyo dhallinyarada ay maskaxda 
wax uga dhimnan yihiin ay ku helaan waxbarasho ku habboon. 
Waxbarashada intii suurtogal ah waxaa lagu dadaalaa inay u dhiganto 
waxbarashada dugsiyada hoose-dhexe iyo dugsiyada sare. Carruurta 
waxaa saaran mas'uulyad ah inay dugsi dhigtaan sagaal sano. 

Dugsiga khaaska ah ka dib waxey ardeyda waxbarashadooda ka sii 
wadan karaan dugsiga sare ee khaaska ah, kaasoo ah afar sano. 

Dugsiga ardayda laxaadka dhimman 
Dugsiga waxaa dhigta ardey maqalka ka cawaran ama dhegaha la', 
luuqadda ama aragga ka dhaawacan taasoo laga yaabee inay  
u dheer tahay curyaanimo kale. Dugsiga waa in inta la karo uu noqdo 
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grundskolan så långt det är möjligt, och finns upp till årskurs 
tio.

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.

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 sko-
lan 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 utveck-
lingssamtal, veckobrev, föräldramöten eller föräldraråd.

Föräldramöten är viktiga för kontakten mellan föräldrar och 
lärare. Föräldrarna får information om vad som pågår i sko-
lan 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.

Minst en gång per termin ska föräldrar och barn träffa lära-
ren 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.

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.

mid u dhigma dugsi hoose-dhexe, waxaana la dhigtaa   
ilaa iyo fasal tobanaad.

Barasho af-hooyo  
Barasho af-hooyo waa maaddo gaar ah ee laga dhigto dugsiga hoose-
dhexe. Carruurta iyo dhallinyarada gurigooda ugu hadasha af ka 
baxsan afka iswiidhishka waxey heli karaan in afkooda hooyo dugsiga 
lagu baro. Taa waxey khuseysaa xannaanada, dugsiga hoose-dhexe, 
dugsiga khaaska ah iyo dugsiga sare.

Af-hooyo iyo waxbarasho waa laba waxyaalood oo isku xiran. Ilmaha 
waa u muhiim inuu barto afkiisa hooyo si uu u hormaro oo ay ugu 
fududaato inuu af-iswiidhishka wax ku barto. 

Si ilmaha loogu dalbo barasho af-hooyo waa inay waalidka la xiriiraan 
dugsiga ama degmadooda.

Waalidka oo ka qeybqaata waxbarashada dugsi  
ee carruurtooda
Waalid ahaan waxaa xaq loo leeyahay in la ogaado waxa dugsiga ka 
dhacaaya iyo xaaladda ilmaha. Hawlwadeennada waxey waalidka 
kala hadlayaan siday ardeyda dugsiga uga hesho, horumarkooda iyo 
waxbarashadooda. Dugsiyada waxey isticmaalaan habab kala duwan 
ee ay waalidka uga qeybgeliyaan waxbarashada carruurtooda, masalan 
wadahadal horumarineed, warqad toddobaadle ah, shirar ama gole 
waalid.

Shirarka waalidka loo qabto waa u muhiim xiriirka ka dhexeeya 
waalidka iyo macalimiinta.  Waalidka waxey halkaa ka helaan warbixin 
ku saabsan waxyaalaha ka socda dugsiga iyo siday macalimiintu u 
qaabeeyaan hawshooda. Waalidkana waxey fursad u helaan inay 
halkaa ku soo qaadaan su'aalo ay u arkaan inay muhiim u yihiin. 
Dugsiyada qaarkood waxey xitaa waalidka ku wargeliyaan wax la 
yiraahdo warqado toddobaadle ah.

Ugu yaraan hal mar teeramkiiba waa inay waalidka iyo ilmaha la 
kulmaan macalinka ama horjoogaha fasalka si ay ula yeeshaan 
wadahadal horumarineed.  Wadahadalka waxaa lagu soo qaadayaa 
ilmaha xaaladdiisa dugsi, xaaladiisa waxbarasho xagga maaddooyinka 
uu qaato ah iyo sida uu dugsiga iyo waalidka ay ilmaha horumar ugu 
horseedi lahaayeen. Waxaa sidoo kale halkaa looga hadlayaa sida uu 
ilmaha uu ula heshiiyo carruurta kale iyo hawlwadeennada dugsiga iyo 
masalan inay jirto dhacdooyin uu u baahan yahay in xallintooda laga 
caawiyo.

Golaha waalidka wuxuu inta badan ka kooban yahay hal ama 
laba waalid oo ka socda fasalkiiba.  Golaha waalidka waxaa looga 
hadlaa arrimaha dugsiga, waxaana inta badan halkaa laga doortaa 
dhowr waalid oo wakiil golaha ka noqda oo xiriiriya waalidka iyo 
hawlwadeennada dugsiga. In lagu firfircoonaado gole waalid waa hab 
in dheeraad ah looga barto shaqada dugsiga oo saameyn loogu yeesho 
arrimaha dugsiga ee loo arko inay muhiim yihiin.
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Det här är det viktigaste i 
texten:
•	 Barn mellan 1-5 år som har föräldrar som arbetar eller 

studerar kan gå i förskola eller på familjedaghem.

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

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

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

•	 För ungdomar som gått klart grundskolan finns gymnasie-
skolan. Gymnasieprogrammen är tre år.

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

•	 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.

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

Arrimahaan ayaa uhu 
muhiimsan qoraalka:
• Carruurta da’doodu u dhexeyso 1 ilaa 5 sano oo waalidkood 

shaqeeyo ama waxbarto, waxay aadi karaan dugsiyada 
barbaarinta ama hoyga xannaanada carruurta.

• Dugsiyada iyo xarumaha xannaanada carruurtu waxay la 
shaqeeyaan waalidka. Wadahadalada horumarka iyo kulamada 
waalidku waxay fursad waalidka u siiyaan in ay la kulmaan 
shaqaalaha oo kala hadlaan heerka carruurta.

• Dugsiga hoose waa sagaal sano oo khasab ku ah dhammaan 
carruurta. Wuxuu ilmuhu bilaabaa dugsiga hoose markuu 7 sano 
buuxsado.

• Carruurta da’doodu u dhexeyso 6 ilaa 12 waxay bilaabi karaan 
xarumaha xannaanada carruurta markii ay dugsiga ka soo 
baxaan, waana haddii waalidku shaqeeyo ama waxbarto.

• Waxaa jira dugsiyo sare oo loogu talagalay dhallinyarada 
dhammaysata dugsiyada hoose. Waxbarashada dugsiyada sare 
waxay socotaa saddex sano.

• Dugsiyada gaarka ah waxa weeye dugsiyo ay talagalay carruurta 
iyo dhallinyarada maanka dhiman ay ka helaan waxbarasho 
loogu talagalay.

• Dhammaan carruurta iyo dhallinyarada guriga uga hadla af aan 
Iswiidhish ka ahayn waxaa la siiyaa xiisado lagu baro afkooda 
hooyo. Waa muhiim in ilmuhu barto afkiisa hooyo si ay ugu 
fududaato inuu horumaro iyo inuu barto afka Iswiidhishka.

• Haddaba si waalidku ay u la socdaan waxbarashada ilmaha 
waxaa loogu yeeraa kulamo iyo wadahadalo horumarineed. 

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

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

så styrs sverige 

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

Val till riksdagen, landstinget och kommunen 

Folket väljer vilka politiker som ska sitta i riksdagen, lands-
tinget 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.

Dimoqraadiyad, sharci 
iyo xuquuq
Qaybtani waxay ku saabsan tahay habka dimoqraa-
diyaddu u shaqayso iyo xuquuqda iyo waajibaadka 
asaasiga ah ee dadka dalkaan ku nool. Qaybtani 
waxay kaloo ku saabsan tahay sida garsoorku yahay.

habkaan ayaa dalka iswiidan 
lagu xukumaa
Dalka Iswiidan waa dal dimoqraadi ah. Taas micneheedu waxa weeye 
in awoodda talisku ay dadka ka timaaddo. Taasina waxay ku timaaddaa 
doorasho ay dadku ku doortaan xisbiyada dalka xukumi doona. 

Doorashada baarlamaanka, Golaha Maamulka 
Gobollada iyo Maamulada Degmooyinka
Waxay dadweynuhu doortaan siyaasiinta ka tirsanaan-doona baarla-
ma anka, golaha maamulka gobollada iyo maamulada hoose ee 
degmooyinka, afartii sano mar. Codbixintu waa qarsoodi, mana jiro 
qof u baahan inuu sheego cidda uu codeeyey. 

Haddaba si doorshada looga qaybqaato waa inuu qof ahaado 18 sano jir. 
Si looga qaybgalo doorashada baarlamaanka waa in la haystaa dhalashada 
dalka Iswiidan. Doorashada maamulada gobollada iyo degmootinka 
waxaa ka qaybqaadan kara dadka haysta dhalasho shisheeye laakiin ka 
diiwaangeshan dalka Iswiidan ugu yaraan saddex sano.
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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 kom-
mun 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 
röstade 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. 

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.

Läs mer om Sveriges Riksdag på webbplatsen:  
www.riksdagen.se 

Information finns på lättläst svenska och på olika språk.

Politiska partier
Det finns många stora och små politiska partier även utan-
för 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 enga-
gera sig i politiken. Genom att engagera sig i ett politiskt 
parti kan man vara med och påverka i samhället.

Läs mer om partierna och deras politik, och hur man kontak-
tar 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

Moderaterna: www.moderat.se

Socialdemokraterna: www.socialdemokraterna.se

Vänsterpartiet: www.vansterpartiet.se

Marmar waxaa la qabtaa afti

Wuxuu baarlamaanku ama maamulka degmadu marmar go’aamiyaa in 
afti la qabto. Taas micneheedu waxa weeye dadka ku nool degmo ama 
dalkoo dhan la weyddiiyo sida ay u arkaan arrin gaar ah.

Aftidii ugu dambeysey waxaa la qabtay sannadkii 2003, waxayna ku 
saabsannayd in lacagta dalka Iswiidan loo beddelo Euro iyo in kale. 
Dadweynaha dalka Iswiidan waxay ku codeeyeen maya lacagta Euro.

Warbixin dheeraad ah oo ku saabsan doorashada, xaq-u-yeelashada 

codbixinta iyo aftida ka fiiri bogga Internet-ka ee Hay’adda Doorashada: 

www.val.se 

Warbixinada waxay ku qoran yihiin af iswiidhish sahlan iyo afaf kale.

Baarlamaanka
Baarlamaanka dalka Iswiidan wuxuu ka kooban yahay 349 xubnood oo 
haween iyo rag isugu jira. Waxayna matalaan xisbiyada doorashada ku 
helay cod ku filan. Sannadka 2009 waxaa baarlamaanka ku jira 7 xisbi. 

Wuxuu baarlamaanku go’aamiyaa sharciyada cusub oo dalka 
lagu maamulayo. Wuxuu kaloo baarlamaanku korka ka ilaaliyaa 
habka dowladdu shaqadeeda u gudato iyo sida lacagta qaranka loo 
isticmaalo.

Warbixin dheeraad oo ku saabsan Baarlamaanka dalka Iswiidan 

waxaad ka akhrisan kartaa: www.riksdagen.se 

Warbixinuhuna waxay ku qoran yihiin af iswiidhish sahlan iyo afaf kale.

Xisbiyada siyaasiga ah
Waxaa jira xisbiyo isugu jira kuwo waaweyn iyo kuwo yaryar oo 
qaarkood baarlamaanka bannaanka ka joogaan. Waxaa toos loo la 
xiriiri karaa xisbiyada oo la weyddiin karaa wixii su’aal ah oo arrin laga 
qabo. Xisbiyadu waxay doonayaan dadka xubno cusub ka noqda oo 
hawlaha siyaasadda ka qaybgala. Waxaana bulshada saamayn lagu 
yeelanayaa kolka laga qaybgalo hawlaha xisbiyada.

Warbixin dheeraad ah oo ku saabsan xisbiyada iyo siyaasaddooda 
iyo habka loo la xiriiri karo, waxaad ka akhrisan kartaa boggagooda 
Internet-ka. Warbixinaha xisbiyadu waxay ku qoran yihiin af iswiidhish 
sahalan iyo afaf kale. 

Xisbiga Centerpartiet: www.centerpartiet.se

Xisbiga Folkpartiet: www.folkpartiet.se

Xisbiga Kristdemokraterna: www.kristdemokraterna.se

Xisbiga Miljöpartiet: www.mp.se

Xisbiga Moderaterna: www.moderat.se

Xisbiga Socialdemokraterna: www.socialdemokraterna.se

Xisbiga Vänsterpartiet: www.vansterpartiet.se



69

svenska

somali

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. 

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 på andra språk.

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 riks-
dagen eller regeringen får lägga sig i myndigheternas beslut. 

Länsstyrelser
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 riksda-
gens beslut får önskade effekter. Länsstyrelsen jobbar med 
många olika frågor som rör länet, till exempel kring integra-
tion eller att skydda värdefulla naturområden.

Läs mer om Länsstyrelserna på webbplatsen: 
www.lst.se 

Information finns på lättläst svenska och på andra språk.

Landsting
Landstingen ansvarar för bland annat hälso- och sjukvård. 
Hälso- och sjukvården betalas till största delen av lands-
tingsskatten, 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.

Kommuner
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, social-

Dowladda 
Hawsha dowladdu waxa weeye in ay dalka hoggamiso. Waxay 
dowladdu hirgelisaa go’aamada baarlamaanka. Waxay kaloo dowladdu 
soo gudbisaa ra’yi sharciyo cusub ama kuwa jira wax looga beddelayo. 

Dowladdu waxay hawlaheeda u adeegsataa golaha wasiirada oo 
ka kooban wasaarado qaabbilsan hawlo kala geddisan. Tusaale 
ahaan waxay Wasaaradda Waxbarashadu ka shaqaysaa hawlaha 
waxbarashada, Wasaaradda Dhaqanka iyo Hidduhuna waxay qaabilsan 
tahay aarimaha dhaqanka, warfaafinta iyo isboortiga.

Xisbiga ama xisbiyada codka ugu badan hela ayaa waxay soo dhisaan 
dowladda. 

Warbixin dheeraad ah oo dowladda ku saabsan 

waxaad ka akhrisan kartaa: www.regeringen.se 

Warbixinuhuna waxay ku qoran yihiin af iswiidhish sahlan iyo afaf kale.

Hay’adaha
Dowladda waxaa hoos taga qiyaastii 300 oo hay’ado qaran ah oo 
ay ka mid yihiin Hay’adda Boliiska, Xafiiska Caymiska Dadweynaha 
iyo Wakaaladda Canshuuraha. Waxay hay’aduhu fuliyaan oo 
dhaqangeliyaan sharciyada baarlamaanka iyo dowladdu soo 
go’aamisay. Hay’aduhu waa kuwo madaxbannaan. Taasoo micneheedu 
yahay inaan baarlamaanka iyo dowladdu middoodna farageshan karin 
go’aamada hay’adaha. 

Maamulada Gobollada
Iswedhan waxay ka kooban tahay 21 gobol, gobol kastana wuxuu 
leeyahay gole- goboleed Länsstyrelse.  Gole-goboleedyada waa farac 
xafiis ee dawladda iyo baarlamaanka ee ku leeyihiin gobolka.  Gole- 
goboleedyada waxay hubiyaan in go’aamada ka soo baxay dawladda 
iyo baarlamaanku sida la rabo u hirgalaan. Golehagobolku waxay ka 
shaqeeyaan waxyaabo kala duwan oo khuseeya gobolka, tusaale ahaan 
arrimaha is dhex galka iyo daryeelka meela aadka u qiimaha badan ee 
bay’adda.

Warbixin dheeraad ah oo ku saabsan maamulada  

gobolada waxaad ka akhrisan kartaa: 

www.lst.se 

Warbixinuhuna waxay ku qoran yihiin af iswiidhish sahlan iyo afaf kale.

Golaha Gobolka
Xilka Golaha Gobolka waxaa ka mid ah daryeelka caafimaadka. 
Kharashka daryeelka caafimaadka waxaa lagu bixiyaa canshuuraha 
golaha gobolku ka qaado dhammaan dadka ku nool gobolka. Gole 
kastoo gobolna isaga go’aamiya inta canshuurta dadka laga qaadaa 
le’eg tahay iyo sida loo qaybinayo. Waxaa dalka Iswiidan ka jira 18 gole 
gobol.

Maamulka Degmooyinka
Waxaa dalka Iswiidan ku yaal 290 maamul degmo ah. Maamulada 
degmooyinku waxay mas’uul ka yihiin adeegyada bulshada. Hawlaha 
ugu waaweyn waxaa ka mid ah dugsiyada barbaarinta iyo dugsiyada 
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tjänst och omsorg om de äldre. Kommunerna ansvarar även 
för bland annat svenska för invandrare, räddningstjänst, bib-
liotek och bostäder.

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 kom-
munen 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 medlemslän-
derna. 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 repre-
sentera 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.

välfärdssamhället 

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

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.

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. 

Från mitten av 1800-talet och fram till 1930 utvandrade 
ungefär 1,3 miljoner svenskar till andra länder, framför allt 

caadiga ah, gargaarka bulshada iyo xannaanada waayeelka. Maamulada 
degmooyinku waxay kaloo mas’uul ka yihiin af-Iswiidhishka ajnebiga la 
baro, hawlaha gurmadka, maktabadaha iyo guryaha.

Xisbiyada hela codadka ugu badan doorashada degmooyinka ayaa hela 
xubnaha ugu badan golaha maamulka degmada. Siyaasiinta golaha 
maamulka degmadu waxay go’aamiyaan hawlaha degmada. Kulanka 
golaha maamulka degmadu isugu yimaado si uu go’aamo u soo saaro 
waa mid dadweynaha u furan in ay ka qaybgalaan oo dhegeystaan. 
Ogeysiinta kulamadaas waxaa lagu qoraa wargeysyada degmada ka 
soo baxa iyo bogga Internet-ka degmada.

Warbixin dheeraad ah oo ku saabsan maamulada degmooyinka iyo 

gobolada waxaa ka akhrisan artaa boggaan: www.skl.se 

Warbixintaani waxay ku qoran tahay af-Iswiidhish sahlan iyo afaf kale.

Dalka Iswiidan waxay ka tirsan tahay 
Midowga Yurub (EU)
Dalka Iswiidan wuxuu xubin ka yahay Europeiska Unionen, EU 
(Midowga Yurub). In ka badan kala bar ayaa xubin ka ah Midowga 
Yurub (EU). Midowga Yurub wuxuu bilowgii ahaa iskaashi nabad lagu 
abuurayo, laakiin hadda waxay dalalka ku jiraa iska kaashadaan meelo 
badan ay ka mid yihiin dhaqaalaha, degaanka iyo beeraha iyo xoolaha.

Midowga Yurub wuxuu go’aamiyaa sharciyo cusub oo laga dhaqange-
linayo dalalka xubnaha ka ah. Taas micneheedu waxa weeye in 
baarlamaanka dalka Iswiidan uusan keli ku ahayn dejinta sharciyada 
dalka Iswiidan lagu maamulayo. Shantii sano mar ayaa baarlamaanka 
Midowga Yurub la doortaa. Kolka waxaa la doortaa siyaasiinta dalka 
Iswiidan uga wakiilka ah Midowga Yurub. Doorashada soo socota 
waxaa la qabanayaa 2014. 

Wixii warbixin dheeraad ah oo ku saabsan Midowga Yurub waxaad 

ka akhrisan kartaa boggaan: www.eu-upplysningen.se 

Warbixintu waxay ku qoran tahay af-Iswiidhish sahlan iyo afaf kale.

bulsho barwaaqasooran ku 
nool
Dalka Iswiidan waxaa maanta lagu magacaabaa bulsho 
barwaaqasooran ku nool. Barwaaqasooranku wuxuu ku saabsan 
yahay xaaladda nolosha bulshada, sida dhaqaalaha, caafimaadka, 
waxbarashada iyo guryaha. 

Bulsho barwaaqasooran ku nooli waxay ku dhisan tahay isu 
gargaarka – in dhammaan bulshadu wax ka bixiso waxna ka dheefto 
barwaaqasooreanka. Haddaba si ay taasi u suuragasho waxay 
bulshadu ku dadaashaa in dib loo qaybiyo khayraadka iyo lacagta 
dalku leeyahay si wax loo taro dadka liita. Taasina waxay ka timaadaa 
canshuurta.

Taariikhda barwaaqasooranka
Dalka Iswiidan weligeed ma aysan soo ahayn dal barwaaqasooran ku 
nool. Bartamihii qarnigii 1800 ma aysan ahayn xilli barwaaqo oo waxay 
ahayd dal fakhri ah. Dadka intiisa badani waxay ka shaqayn jireen 
beeraha iyo dhaqashada xoolaha. 

Laga soo bilaabo bartamihii qarnigii 1800 ilaa 1930 waxaa haajiray 
dad lagu qiyaasay 1,3 milyan oo qof oo u kala haajiray dalal kale oo ka 
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till USA, Canada, Sydamerika och Australien. Orsaken till att 
så många människor utvandrade var bland annat fattigdom, 
religiös förföljelse, bristande framtidstro och politisk ofrihet. 

I slutet av 1800-talet förändrades Sverige från jordbruks-
samhälle till industrisamhälle. Industrierna byggde på lan-
dets naturtillgångar, som järnmalm, skog och vattenkraft. 
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 utveck-
lades 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 myndighe-
ten 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.

Alla betalar skatt på sina inkomster. Dessutom betalar man 
en speciell skatt på allt man köper, moms.

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.

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

grundläggande rättigheter 
och skyldigheter
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 rättighe-
ter. 

mid yihiin USA, Canada, Koonfurta Amerika iyo Australia. Waxaana 
sabab u ahaa in dad sidaas u badani guuraan, fakhri, cadaadis diineed, 
niyadjab iyo xorriyad siyaasadeed la’aan. 

Dhammaadkii qarnigii 1800 waxay dalka Iswiidan iska beddeshay 
bulsho beeraley ah oo isu beddeshay bulsho isticmaasha sancadda 
warshadda. Warshaduhu waxay ku dhisnaayeen khayraadka dalka sida 
naxaasta, kaymaha iyo quwadda biyaxireenada. Hareeraha warshaha 
waxaa laga dhisay bulsho ka kooban shaqalaha warshadaha iyo 
qoysaskooda, waxaana loo furay dug’siyo iyo rugo caafimaad. Haddaba 
gargaarka bulshadu wuxuu ka bilowday warshadaha oo qayb ka ahaa 
asaaska bulshada maanta barwaaqasooranka ku nool.

Dhammaadkii 1920-dii wuxuu raysal wasaarihii kolkaa la doortay 
Per Albin Hansson inuu ka hadlo wax loogu yeeray folkhemmet, oo 
micneheedu ahaa in bulshadu isku shuruud u qaybsato khayraadka 
dalka.

Habkii warshadaynta iyo folkhemmet wuxuu isu beddelay Caymiska 
bulshada. Wuxuuna maanta yahay ammaan dhaqaale kolka ay dhacdo 
ay uusan qof isku masruufi karin musha-harka shaqada. Caymiska 
bulshadu wuxuu kaloo saameeyaa fasaxa waalidka, bukaanka, naafada 
iyo gabowga. Caymiska bulshada waxaa gacanta ku haya hay’adda 
Försäkringskassan. 

Warbixin dheeraad ah ka akhriso boggaan: 

www.forsakringskassan.se 

Warbixinahaasi waxay ku qoran yihiin afaf badan.

Sidee lagu maalgeliyaa barwaaqasoorka?
kharashka ku baxa barwaaqasoorku aad ayuu u sarreeyaa. Waxaana 
lagu maalgeliyaa canshuuraha, khidmadaha dadku gaar u bixiyaan iyo 
lacagta cidda shaqada bixisaa ka goyso mushaharka.

Dhammaan waxay dadku canshuur ka bixiyaan dakhliga soo gala. Waxaa 
kaloo canshuur loo yaqaan moms laga bixiyaa wax kasta oo la iibsado.

Kolka qofku u baahdo dhakhtar, dhakhtarka ilkaha iyo xannaanada 
waayeelka wuxuu bixiyaa qayb kharashka ka mid ah. Waxaana lagu 
magacaabaa egenavgift. Inta kale waxaa lagu bixiyaa canshuuraha.

Cidda shaqada bixisa, mushaharka ay bixiso ka sokow, waxay 
dowladda siisaa lacag khidmad ah. Waxaana lagu magacaabaa 
arbetsgivaravgift.

xuquuqda iyo waajibaadka 
aasaasiga ah
Waxaa jira sharciyo iyo heshiisyo caalami ah oo ilaaliya xuquuqda 
dadka ku nool dalka Iswiidan. Xuquuq walba waxaa garabsocda 
waajibaad. Qof kasta waxaa waajib ku ah inuu xushmeeyo xuquuqda 
dadka kale.  



svenska

somali

72

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. 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 
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 reli-
gion 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 demonstra-
tion på allmän plats

• Allemansrätten – att alla människor har rätt att vara ute i 
naturen

Xuquuqda aadanaha
Dalka Iswiidan waxay saxiixday qoraalada Qaramada Midoobey ee 
xuquuqda aadanaha badankood. Xuquuqda aadanuhu waxay qorayaan 
in dhammaan dadku uu dhasho isagoo xor ah oo ay isku qiimo yihiin, isku 
xuquuqna leeyihiin. Xuquuqda aadanuhu waxay khuseeyaan dhammaan 
dadka dunida ku nool iyadoo aan loo eegin qowmiyad, dhaqan ama 
arrimo kale. Hoos waxaa ku qoran dhawr ka mid ah xuquuqda aadanaha: 

• Sharciyada iyo maxkamadaha dalku waa in ay dadka si siman u 
la dhaqmaan

• Dalalka oo dhan waa in ay qaataan qaxootiga aan ammaangeli 
karin dalalkooda

• Dadka oo dhammi waa in ay nolshooda go’aan iyagu ka gaaraan

• Inuu qofku guursan karo qofkuu doono, uu fekrad ka qabi karo 
waxa uu doono iyo inuu aammini karo ilaaha uu doono

• In ay dalalku la dagaalamaan faqriga iyo gaajada

• Dalalka oo dhammi waa in ay dadka shaqo iyo hooy u 
diyaariyaan, in ay dhergaan iyo in ay bartaan akhriska iyo 
waxqorista

Warbixin dheeraad ah oo ku saabsan xuquuqda aadanaha waxaad 

ka akhrisan kartaa boggaan:  www.manskligarattigheter.gov.se 

Warbixintani waxaa ku qoran tahay af-Iswiidhish sahlan iyo afaf kale. 

Dastuurka dalka Iswiidan 
Dastuurku wuxuu ku saabsan yihiin xorriyadda iyo xuquuqda dadka 
dalka Iswiidan ku nooli leeyihiin. Waa ay adag tahay in dastuurka wax 
laga beddelo sida sharciyada kale. Tusaale ahaan waa in baarlamaanku 
u codeeyaa wax ka beddelka dastuurka laba jeer oo doorasho 
u dhexeyso. Xeerarka dastuurku waxay dadka xaq u siinayaan 
waxyaalaha ay ka mid yihiin:

• Xorriyadda diinta – in la aammino wixii la doono oo la qaato 
diintii la doono

• Xorriyadda daabacaadda – in la qoro oo la daabaco qoraalo 
waxay doonaan ha ku saabsanaadeen

• Xorriyadda fekerka – in uu qofku oran karo, qori karo ama daabici 
karo wixii uu doono 

• Xorriyadda warfaafinta – in warfaafin la gudbin karo lana 
guddoomi karo

• Xorriyadda ururada – in dad kale ururo la la dhisi karo oo laga 
hadli karo wixii la doono

• Xorriyadda kulanka – in loo kulmi karo sidii la doono oo loo hadli 
karo

• Xorriyadda bannaanbaxa – in la abaabuli karo lagana qaybgeli 
karo bannaanbaxyo ama muddaharaadyo

• Xuquuqda dabeecadda – in qof waliba uu xaq u leeyahay 
kaymaha iyo dhulka aan deggaynba dhextago
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Läs mer om Sveriges grundlagar på webbplatsen:  
www.riksdagen.se 

Information finns på lättläst svenska och på andra språk. 

Lag mot diskriminering 

Diskriminering betyder att någon missgynnas och behandlas 
sämre än andra på grund av till exempel kön, etnisk tillhörig-
het, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder. 

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. Diskriminerings-
grunderna är:

• 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.

Läs mer på Diskrimineringsombudsmannens webbplats:  
www.do.se

Barnkonventionen
Sverige har skrivit under FN:s konvention om barnets rät-
tigheter, 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.

Warbixin dheeraad ah oo ku saabsan dastuurka dalka Iswiidan 

waxaad ka akhrisan kartaa boggaan: www.riksdagen.se 

Warbixintani waxaa ku qoran tahay af-Iswiidhish sahlan iyo afaf kale. 

Xeerka la dagaalanka midabtakoorka 
ama cunsuriyadda
Midabtakoorka ama cunsuriyaddu waxa weeye in qof la xaqiro ama si 
xun loo la dhaqmo xag nin ama naag ahaan, xag qabiil, xag galmo, xag 
naafanimo ama xag da’ awgeed.

Xeerka la dagaalanka cunsuriyaddu wuxuu dadka ka ilaaliyaa in lagu 
cunsuradiyeeyo goobaha shaqada, dugsiyada, hay’adaha, isbitaalada 
iyo meelo kaloo badan.

Qofka la cunsarideeyey wuxuu ashtako u qoran karaa Diskriminerings-
ombuds mannen, DO. Arrimaha la isku takooro ama cunsaradiyeeyo 
waxaa ka mid ah:

• Dheddig ama lab ahaan

• Muqaal ama hadal uu qof muujiyo dheddig ama lab ahaansho

• Jinsi ahaan 

• Diin ama aamminaad kale

• Habka galmada qofku daneeyo

• Da’

Waxaa kaloo laga ashtakoon karaa haddii tusaale ahaan si xun loo la 
dhaqmo waalid ku maqan fasax waalid.

Warbixin dheeraad ah waxaa ka akhrisan kartaa bogga 

Diskrimineringsombudsmannen: www.do.se

Qaraarka Carruurta
Dalka Iswiidan waxay saxiixday qaraarka Qaramada Midoobey oo 
ku saabsan xauuqda carruurta oo loo yaqaan Qaraarka Carruurta. 
Wuxuuna qorayaa carruurta oo idil isku qiimo tahay oo uusan jirin ilmo 
istaahila in hab xun loo la dhaqmo. Hay’aduhu waa in ay mar walba ka 
fekeraan waxa carruurta u wanaagsan. Dhammaan carruurtu waxay 
xaq u leeyihiin nolol iyo koritaan, waxbarasho iyo daryeel caafimaad. 

Warbixin dheeraad ah oo ku saabsan xquuqda carruurta 

waxaad ka akhrisan kartaa boggaggaan: 

www.barnombudsmannen.se iyo www.bris.se 

Warbixintuna waxay ku qoran tahay af-Ingiriis.



svenska

somali

74

rättsväsendet
Rättsväsendet arbetar för människornas trygghet och säker-
het. Målet är att minska brottsligheten och att öka männis-
kors trygghet.

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 plaster finns så kallade närpoliser som har 
sitt kontor nära där människor bor.

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

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.

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

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.

Läs mer om domstolar och rättssystemet på webbplatserna: 
 www.domstol.se och www.aklagare.se 

Information finns på lättläst svenska och på engelska.

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 vil-
ket 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.

garsoorka
Garsoorku wuxuu ka shaqeeyaa ammaanka iyo ilaalinta bulshada. 
Ujeeddaduna waxa weeye in la yareeyo falalka dembiyada oo la 
kordhiyo ammaanka bulshada.

Boliiska 
Boliisku wuxuu ka shaqeeyaa ka hortagga dembiyada, tusaale in la baajiyo 
in fal dembi dhaco iyo in dadka la dareensiiyo in aysan dembi gelin. 
Boliisku wuxuu booqasho ku tagaa dugsiyada si ugu sharaxo carruurta 
iyo dhallinyarada hawlaha ay qabtaan. Meelaha qaarkood waxaa ku yaal 
xarumo boliis oo loogu talagalay in ay bulshada ka dhexmuuqdaan.

Qofkii fal dembi galay ama arkay fal dembi wuxuu ku wargelinayaa 
boliiska:

Xaalad degdeg ah wac lambar qayladhaanka ee SOS Alarm 112.

Wixii aan degdeg ahayn wac lambarka 114 14 ama wargelinta ku qor 

bogga Internet-ka boliiska: www.polisen.se 

Warbixintu waxay ku qoran tahay af-Iswiidhish sahlan iyo af-Ingiriis. 

Maxkamadaha
Maxkamadaha dalka Iswiidan waa kuwo madaxbannaan oo siyaasadda 
ka xor ah. Taas micneheedu waxa weeye in aan baarlamaanka, 
dowladda ama hay’ad kale soo farageshan karin hawlaha 
maxkamadaha iyo sida ay wax u xukumayaan. 

Maxkamadaha xalliya falalka dembiyada iyo khilaafka waxaa lagu 
magacaabaa maxkamadaha guud. Dacwad dembi waxay imaaneysaa 
kolka qof lagu tuhunsan yahay in uu fal dembi galay. Dacwad khilaaf 
waxa weeye kolka laba qof ay arrin ku heshiin waayaan, sida heshiis 
wax kala gadasho, dhaxal ama furrin.

Warbixin dheeraad ah oo ku saabsan maxkamadaha iyo 

garsoorka waxaad ka akhrisan kartaa boggaggaan:  

www.domstol.se iyo www.aklagare.se 

Warbixintu waxay ku qoran tahay af-Iswiidhish sahlan iyo af-Ingiriis.

Maxaa dhaca fal dembi kadib?
Haddii dembi dhaco waa in lagu wargeliyaa boliiska. Boliiskuna 
wuxuu baaritaan ku sameeyaa in fal dembi dhacay oo uu soo ururiyaa 
caddaymaha iyo markhaatiyaasha. Haddii caddaymuhu ay culus yihiin 
waxaa qofka la hor keenaa maxkamad.

Qofka falka dembiga galay iyo kan loo geystayba waxay hor yimaadaan 
maxkamadda. Waxaa kale loo yeeraa dadka markhaatiga ka ah in 
fal dembi dhacay. Maxkmaddu xukun ayey ku soo rogtaa haddii 
eedeysanuhu uu dembiga galay oo waxaa la mariyaa ciqaabta uu/ay 
mudan yahay/tahay.

Ciqaabtu waxay noqon kartaa ganaax uu qofka la xukumay lacag 
bixiyo ama xabsi. Ciqaabtu waxa ay kaloo noqon kartaa xukun 
shuruudaneysan oo micneheedu yahay in aan qofka la xukumay xabsi 
la gelin laakiin korka laga ilaaliyo muddo. Xukun dil ahi kama jiro dalka 
Iswiidan.
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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 domsto-
len. 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.

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 hemförsäk-
ring kan det finnas rättsskydd i den. Det betyder att hemför-
säkringen betalar en del av kostnaden.

Haddii uusan qofku ku qanacsanayn xukunka wuxuu rafcaan u qaataa 
maxkamadda rafcaanka. Eedeysanaha iyo dhibbanaha labaduba waa 
ay qaadan karaan rafcaan.

Waxaa jiraa kaloo jira Maxkamadda Sare. Maxkamadda Sare waxay 
wax ka qabataa falalka dembi oo muhiimka u ah sida sharciyada 
loo qorayo ama haddii ay yimaadaan caddaymo cusub oo aan 
maxkamadihii arag.

Warbixin dheeraad ah iyo taageerada dhibbanayaasha waxaa laga heli 
karaa Heeganka dhibbanayaasha.

Akhriso warbixin dheeraad ah: www.boj.se ama  

wac lambarkaan 0200-212019.

Heeganka dhibbanayaashu wuxuu taageeraa dhibbanyaasha isagoo 
adeegsanaya afaf badan.

RFSL, waa urur u shaqeeya in dadku wadsiman yihiin iyadoo aan loo 
eegin habka ay u galmoodaan waxayna leedahay heegan dhibbane oo 
warbixin dheeraad ah laga akhrisan karo: 
 www.rfsl.se/brottsoffer

Taageerada xagga sharciga
Qofka ka qaybgalaya dacwad maxkamadeed wuxuu xaq u yeelan karaa 
in la siiyo kaalmo dhaqaale. Dowladda ayaa bixineysa qayb ka mid 
ah kharashka qareenka oo lagu magacaabo taageero sharci. Haddii 
qofku caymis ku jiro waxaa dhici kara caymiskaasi kabo kharashka 
maxkamadda. Taas micneheedu waxa weeye in caymisku bixiyo qayb 
ka mid ah kharashaka maxkamadda.
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Det här är det viktigaste 
i texten:
• Sverige är en demokrati där folket bestämmer vilka politi-

ker som ska styra landet.

• Folket väljer politiker i allmänna val vart fjärde år.

• 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.

Arrimahaan ayaa uhu 
muhiimsan qoraalka:
• Dalka Iswiidan waa dal dimoqraadi ah oo ay dadweynuhu 

doortaan siyaasitiinta dalka hoggaamineysa.

• Dadweynuhu waxay siyaasiyiinta ku doortaan doorasho caam ah 
oo afartii sano mar la qabto.

• Baarlamaanka dalka Iswiidan iyo Midowga Yurub ayaa dejiya 
sharciyada looga dhaqmayo dalka Iswiidan.

• Dalka Iswiidan waxay saxiixday qaraarada Qaramada Midoobey 
badankood oo ku saabsan xuquuqda aadanaha.

• Qofkii midabtakoor ama cunsuriyad lagu sameeyo wuxuu 
ashtako u qoran karaa Wakiilka Ka hortagga cunsariyadda 
(Diskrimineringsombudsmannen).

• Qaraarka Carruurtu wuxuu qorayaa in carruurta oo idil isku 
qiimo tahay oo uusan jirin ilmo istaahila in hab xun loo la 
dhaqmo.

• Haddii aad gargaar degdeg ah boliiska uga baahato, wac 
lambarka 112.

• Haddii aad dooneyso inaad boliiska la hadasho, wac 
lambarka114 14.

Senast uppdaterad: oktober 2010 
Källor: Valmyndigheten, Sveriges Riksdag, Regeringen, 
Länsstyrelserna, Sveriges kommuner och landsting, 
EU-upplysningen, Regeringens webbplats om mänskliga rättighe-
ter, 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 

Det här avsnittet handlar om jämställdhet, 
och vilka bestämmelser som finns inom 
äktenskap och samboende. Det handlar 
också om föräldraskap och barns rättigheter.

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

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 till-
vara. Därför bör samhället arbeta för att uppnå jämställdhet.

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

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

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

Sinnaanta iyo xuquuqda 
qoyska
Cutubkan wuxuu ku saabsan yahay sinnaanta 
iyo xeerarka arrimaha qoyska iyo dadka wada 
deggen. Waxaa kale oo ku saabsan yahay 
waalidnimada iyo xuquuqda carruurta.

sinnaanta
Sinnaantu waxay ku saabsan tahay in dumarka iyo raggu ay helaan 
suurtogal, xaq iyo waajibaad ay u siman yihiin oo la xiriirta dhinacyada 
nolosha ee kala duwan. Arrintaasna waxaa xakamaynaya shariciga ka 
hortaga cunsuriyadda.

Xukuumadduna waxay leedahay siyaasad ku wajahan sinnaanta 
dumarka iyo ragga. Waxayna ka duuleysaa in haddii bulshado ay 
noqoto mid dheelitiran ina ay noqon doonto mid caddaalad iyo 
dimuquraadiyad ku dhaqanta. Sinnaanta ragga iyo dumarku haddii 
ay hirgasho, waxay bulshada u horseedaysaa in dhammaan dadka 
awoodooda iyo waayo aragnimadooda looga faa’iideysto. Sidaas 
awgeed, waa in laga shaqeeya sidii lagu gaari lahaa sinaan buuxda.

Afar hadaf ayee dowladdu soo dijisay sidii loo gaaro sinnata ragga iyo 
dumarka:

• Dumarka iyo raggu waa inay yeeshaan xuquuq iyo suurgal siman 
oo ay kaga qeyb qaadanayaan bulshada, islamarkaasna saamayn 
ku yeelanayaan siyaasadda.
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• Kvinnor och män ska ta lika mycket ansvar för arbetet 
med hem och barn. 

• Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

 

familjerätt
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. 

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

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 syss-
lorna 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 par-
terna 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 vig-
seln ska bli giltig enligt lagen. 

Man kan välja en så kallad borgerlig vigsel hos en tjänste-
man som Länsstyrelsen har utsett. 

• Dumarka iyo raggu waa inay si siman u yeeshaan suurtogalka 
helida waxbarashada iyo shaqada.

• Dumarka iyo raggu waa inay si siman u gutaan masuuliyadda 
shaqada guriga dhexdiisa iyo korinta carruurta. 

• Dibindaabayada uu raggu ku hayo dumarka waa inay 
ciribtirantaa.

xuquuqda qoyska
Waxaa jira wadankan Iswidhan xeerar u gaar ah arrimaha qoyska. 
Xeerarkaas oo ku saabsan arrimaha guurka, wada deggenaashaha, 
xiriirka u dhexeeya waalidiinta iyo carruurta. Shuruucda qoysku waxay 
caddeynaysaa xaqa iyo waajibaadka mid waliba midka kale uu ku 
leeyahay. 

Guurka
Guur waxaa geli kara laba ruux oo qaangaar ah. Waa heshiis sharci ah 
oo uu nidaamiyo xeer gaar ahi, (Äktenskapsbalken). 

Lammaanaha is qabaa waxaa mid kastaa uu qaadayaa masuuliyadda 
masaariiftiisa iyo tan qofka ay is qabaanba, sida waafaqsan sharciga. 
Taas micnaheedu waxa uu yahay in laba lammaane ay wadajir 
masuul uga yihiin dhaqaalaha reerka iyo hawlaha gurigaba. Haddii ay 
lammaanuhu leeyihiin carruur waxay labaduba bixinayaan masaariifta 
carruurta. 

Laga bilaabo 1 maajo 2009 waxaa uu guurku noqday mid dhexdhexaad 
ka ah jinsiga. Taas micnaheedu waxaa uu yahay in laba qof oo isku jinsi 
ah ay isku guursan karaan shuruuddaha ay isku guursadaan dadka kala 
jinsiga ahi. 

In aad guursato
Si aad u guursato waa in aad ka codsataa hay’adda cashuuraha 
inay kaa baaraan sababaha caqabad ku noqon kara guurkaaga. Taas 
micnaheedu waxaa weeye in hay’adda cashuuruhu ay kantroosho 
inay jirto sabab loo hor joogsan karo guur inaad gasho, sida sharciga 
waafaqsan. 

Sababbaha loo horjoogsan karo guurka waxaa ka mid ah, tusaale 
ahaan, haddii labada qof ee doonaya inay is guursadaan mid ka mid ihi 
uu ka yar yahay 18 sano, ama mid ka mid ihi uu qabo ama la qabo. 

Qof kasta oo dumar ah ama nin ah wuxuu xor u yahay in uu guursado 
qof ka uu isagu u xusho in uu guursado. Wax loogu yeero guurka 
qasabka ah waa mabnuuc, sida uu qabo sharcigu. 

Waxaa la dooran karaa in qaab diinni ah la isku mehersado, iyada 
oo lala kaashanayo hay’adda ururrada diinta. Qofka laba ruux isku 
meherinayaa waa in uu haysto ruqsadda meherinta, si ay ansax u 
noqoto, sida waafaqsan sharciga. 

Waxaa la dooran karaa in la isku mehersado qaab madani ah, meherka 
noocaas oo loo yaqaan meher madani, waxaa meherinaya qof ka tirsan 
shaqaalaha maamulka gobolka (Länsstyrelsen). 
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Samboförhållande
Sambor är två personer som bor tillsammans i ett äkten-
skapsliknande förhållande. Samborna kan vara av samma 
eller av olika kön. 

I sambolagen står det vilka rättigheter och skyldigheter 
samborna har mot varandra. Samborna har inte samma rät-
tigheter och skyldigheter som i ett äktenskap, till exempel 
vid en separation eller vid ett dödsfall.

Läs mer om sambolagen:  
www.regeringen.se

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

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

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

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 till-
gångar 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 bodel-
ning om de vill.

Familjerådgivning
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 kon-
takta sin kommun.

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 

Xiriirka wada deggenaashaha
Xiriirka wada deggenaashuhu waa laba qof oo wada deggen, 
leh’na xiriirka dadka is qaba oo kale ah. Dadka leh xiriirka wada 
deggenaashaha waxay noqon karaan kuwo isku jinsi ah ama kala jinsi 
ah. 

Sharciga xiriirka wada deggenaashaha waxa uu caddeynayaa xaquuqda 
iyo waajibaadka ay isku leeyihiin labada ruux. Dadka uu ka dhexeeyo 
xiriirka wada deggenaashuhu ma laha xuquuq iyo waajibaad la mid ah 
kuwa ay isku leeyihiin dadka is qabaa oo kale, tusaale ahaan, marka ay 
timaado xaaladda kala tegid ama dhimasho.

Faahfaahin dheeraad ah ka akhriso sharciga wada deggenaashaha: 

www.regeringen.se

Is furiinka iyo kala dudniinka
Waxaa jira xeerar kala duwan oo ku saabsan furitaanka iyo kala 
dudniinka.

Furitaanka
Lammaanaha is qaba ee doonaya in ay is furaan, waxay u gudbinayaan 
maxkamadda degmada (tingsrätten) codsi ku saabsan furitaankaas.

Marka ay lammaanuhu ku heshiiyaan inay is furaan, ayay si toos ah 
furiinkoodu u noqonayaa ansax, haddii aanay jirin carruur da’doodu 
ka yar tahay 16 sano. Haddii ay lammaanuhu ay leeyihiin ubad, waxay 
marka hore yeelanayaa wakhti loo yaqaan wakhtiga ka fakirka oo dhan 
lix billood. Wakhtigaas kadib ayaa furiinku noqonayaa mid ansax ah. 

Haddii lammaanaha mid ka mid ahi doono furiinka, waxaa ay xaq u 
leedahay ama uu u leeyahay, in lix billood oo ka soo fakir ah kedib uu 
furiinkii hirgalo.

Marka lammaanuhu is furaan, waxaa la samaynayaa kala qeybsasho, 
taasi oo dhammaan hantida lammaanaha si siman loo kala 
qeybsanayo. Si aad u hesho warbixin intaas dhaafsan oo ku saabsan 
kala qeybsashada waxaad kala tashan kartaa maamulka degmada ama 
qof xeer yaqaan ah.

Kala dudista iyo dad leh xiriir wada deggenaasho
Xiriirka wada deggenaashuhu dhinaca sharciga iyo dhaqaalahaba, 
waxaa uu leeyahay damaanad la mid ah kan is qabniinka. Xiriirka wada 
degganaashuhu haddii uu dhammaado, waxaa uu leeyahay sharcigu 
waa inay kala qeybsadaan labada ruux wixii ay wadajir u soo iibsadeen 
intii ay wada deggenaayeen. Labada ruux ee wada deggen way samayn 
karaan kala qeybsasho haddii ay sidaas doonayaan iyagu.

Talobixinta qoysaska
Lammanaha ay la soo diristo dhibaato dhexdooda ahi ama doonaya 
inay is furaan, waxay la tashan karaan talobixinta qoysaska. Talobixinta 
qoysasku waxay ka caawin karaa lammanaha sidii ay u xallin lahaayeen 
dhibaatada jirta. Si aad wakhti uga qabsatid talobixinta qoysaska waa 
in aad la xiriirtaa maamulka degmada aad ku nooshahay.

Dhaxalka
Waxaa jira sharci u gaar ah dhaxalka (Ärvdabalken – Qeybta dhaxalka), 
oo ka hadlaysa cidda xaqa u leh inuu dhaxlo haddii qof dhinto. Waxaa 
jira xeerar kala duwan oo u kala qeexan dadka is qaba iyo kuwa leh 
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ändras genom ett testamente. Men barn har alltid rätt att 
ärva sina föräldrar, och döttrar och söner ärver lika mycket. 

Om man vill veta mer om arvsrätt och att skriva testamen-
ten kan man kontakta en jurist.

barn och föräldrar

Barns rättigheter

Barnkonventionen
FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonven-
tionen 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 Barnombuds-
mannen, BO. De ska bevaka barns rättigheter. Målet är att 
barn ska respekteras och ges möjlighet till utveckling, trygg-
het, 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.

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 barnom-
sorg, och familjerådgivning.

xiriir wada deggenaasho. Sida la isku dhaxlaayo, waxaa wax ka bedeli 
kara dardaaranka. Laakiin carruurtu mar kasta waxay xaq u leeyihiin 
inay dhaxlaan waalidiinta dhashay, wiilasha iyo gabdhuhuna si siman 
ayay u helayaan dhaxalka. 

Haddii aad doonaysid in aad warbixin faahfaahsan ka heshid sharciga 
dhaxal iyo sida oo kale haddii aad doonaysid inaad qortid dardaaran, la 
xiriir sharci yaqaan.

carruurta iyo waalidiinta

Axdiga carruurta
Axdiga jamciyadda qaramada midoobay ee xuquuqda carruurta, ama 
axdiga carruurta, sida inta badan loogu yeero, waxaa uu ka hadlayaa 
xaquuqda ay leeyihiin dhammaan carruurta ku nool dunida oo dhammi. 

Iswidhan way saxeexday axdigaas carruurta, sida oo kalena dhammaan 
inta badan dalalka duniduna way wada saxeexeen. Taas micnaheedu 
wuxuu yahay in ay Iswidhan ballan qaaday inay fuliso dhammaan waxa 
ku qoran axdiga carruurta.

Qodobbada ugu muhiimsan axdiga carruurta, waxay ka hadlayaan 
in dhammaan carruurtu ay leeyihiin xuquuq isku mid ah, iyo sida 
oo kale ka siman yihiin qiimaha bini aadminimo iyo in aan cidna la 
cunsuriyadeynin. Carruurtu waxay xaq u leeyihiin noolo, in ay gaaraan 
horumar, waxay xaq u leeyihiin fikirkooda iyo inay sheegaan waxay 
doonayaan iyo in wanaagga carruurta wax kasta ka soo hormarayo.

Wakiilka carruurta
Waxaa jirta hay’ad gaar ah, oo la yiraahdo wakiilka carruurta (BO). 
Waxay ilaaliyaan xuquuqda carruurta. Hadafku wuxuu yahay in 
carruurta la ixtiraamo oo loo suurtogeliyo inay helaan horumar, amaan, 
lalana tashado, loona ogolaado inay go’aamada saameyn ku yeeshaan. 

Da’da ugu muhiimsan
Iswidhan waxaa qof ciqaab fal-dambiyeed uu mudan karaa marka uu 
gaaro15 sano. Taas micnaheedu wuxuu yahay in ciqaab fal-dambiyeed 
lagu xukumi karo, qof marka uu gaaro15 sano. 

Marka qofku uu gaaro 18 sano wuxuu noqday qaangaar. Markaas ayaa 
qofku xaq u leeyahay in uu isagu noloshiisa maamullo, islamarkaasna 
uu yeesho guri isaga u gaar ah. Goortaas baa uu cod bixin karaa, 
guursan karaa, deyn qaan karaa iyo ruqsadda baabuur wadista.

Faahfaahin dheeraad oo ku saabsan xuquuqda carruurta ka akhriso 

bogaggan: 

www.barnombudsmannen.se 

www.bris.se 

www.regeringen.se 

Warbixinta waxaa la heli karaa iyadoo af-ingriisi ku qoran.

In aad waalid noqoto
Bulshada dhexdeeda waxaa jira noocyo badan oo taageerooyin ah oo 
loo fidiyo carruurta iyo waalidiinta. Tusaale ahaan waxaa jira daryeel 
caafimaad oo hooyooyinka iyo carruurta oo lacag la’aan ah, fasax 
lacag lagu bixiyo ee waalidiinta ilmihu u dhasho, daryeelka maamulka 
degmada ee carruurta iyo talobixinta qoysaska.
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Föräldrars rättigheter och skyldigheter
Föräldrarnas rättigheter och skyldigheter beskrivs i en speci-
ell lagtext, Föräldrabalken.

Det är föräldrarna som har ansvaret för barnet och bestäm-
mer 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. 

Att vänta barn
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. 

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

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

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. 

När barnet är fött
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 föräldrale-
digheten 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 fast-
ställa 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.

Xuquuqda iyo waajibaadka waalidka
Xuquuqda iyo waajibaadka waalidiinta, waxay ku cad yihiin qoraalka 
sharci gaar ah, sharciga waalidiinta Föräldrabalken.

Waa mas’uuliyad saaran waalidiinta in ay maamullaan carruurta, 
wiilal iyo gabar-ba. Waalidiinta ayaa, tusaale ahaan, go’aanka iska leh 
inta ay carruurta dibedda ku maqnaan karaa habeenkii, iskuulka ay 
dhiganayaan, wiilal iyo gabar-ba iyo intaa lacag loo siiyo xaqal jeeb 
sitimaankii.

Haddii ilmo idiin dhalanayo
Marka la sugayo in uu ilmuhu dhasho, dad badan waxay u tahay 
dhacdo weyn oo nololeed, marka ilmuhu u dhashana waxay waalidiin 
badan ku keentaa isbedel weyn oo xaga nolosha ah. 

Qofka dumarka ee uurka lehi, waxay xaq u leedahay inay fasax ka 
qaadato shaqadeeda wakhti go’an ka hor, inta aanay umulin iyo in 
gunno dhaqaale uu siiyo sanduuqa guud ee caymisku Försäkringskassan. 
Dumarka uurka leh ee laxaad ahaan shaqadu ku culus tahay, iyana 
waxaa la siiyaa gunno dhaqaale ee loo yaqaan gunna xilliga uurka 
havandeskapspenning. Taasi oo iyadana uu bixiyo sanduuqa guud ee 
caymisku.

Ka akhriso faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan qeybta caafmaadka, 
daryeelka dumarka uurka leh iyo ilmaha yar ee markaas dhashay 
qoraalka caafimaadka iyo daryeelka guud.

Qofka dumarka iyada ayaa xaq u leh inay go’aansato in ilmo dhalayso 
iyo wakhtiga ay dhalayso.Taasi macnaheeda waxaa uu yahay in qofka 
dumarku xaq u leedahay ilmo uurka ku jira inay iska soo rido, xitaa 
haddii aanu aabbaha ilmaha dhalay sidaas rabin. Haddii ay doonayso 
ilmo uurka ku jira way diidi kartaa in laga soo tuurto, xitaa haddii 
uu aabbuhu sidaas rabo. Talo iyo taageero waxaa lagala xiriiri karaa 
xafiiska umulisooyinka / daryeelka iyo caafimaadka hooyooyinka ee 
degmada aad deggan tahay.

Marka ilmuhu dhasho
Xarunta caafimaadka carruurta waxay waalidiintu ka helayaa kaalmo 
iyo taageeris laga siinayo sidii ay si fiican ilmahooda u deryeeli 
lahaayeen. Waxaa kale oo xaruntaa jooga koox gaar u ah taageerada, 
tusaale ahaan waalidiinta kelida ah iyo waalidiinta aad u da’da yaryar. 

Lacagta gunnada waalidka
Gunnada waalidiintu waa lacag la siiyo waalidiinta, si ay fasax uga 
qaataan shaqada, si ay u daryeelaan ubadkooda jiran. Waalidka wada 
leh xaqa mulkiga waalidnimo, waxay xaq u leeyihiin 240 maalmood 
midkiiba oo ah gunnada waalidiinta. Muddadaasi laba bilood oo ka mid 
ah ayaa mid kasta   gooni ah ugu calaamadsan, midna kan kale kuma 
wareejin karo. Taasi micnaheedu waxaa uu yahay in labada waalid, mid 
kastaaba ay tahay in uu qaato ugu yaraan laba bilood oo ka mid ah 
fasaxa waalidiinta ee loogu ogol yahay gunnada waalidiinta.

Waalidiinta waxay ka dalbanayaan gunnada waalidiinta xafiiska 
Försäkringskassan. 

Dheeraad ka akhriso: www.forsakringskassan.se 

Warbixintu waxay ku qoran tahay af iswidhish jilicsan iyo luqaddo 

kala du-duwan.

In aad xaqiijisid aabbonimada iyo waalidnimada
Carruurtu waxay xaq u leeyihiin labadooda waalid. Sidaas awgeed, 
dhammaan carruurta dhalata, waa in la xaqiijiyaa waalidiinta dhalay 
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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. 
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 juri-
diska 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 med-
borgarskap barnet har. Om en förälder är svensk medbor-
gare och barnet föds i Sverige, blir barnet svensk medbor-
gare. Om båda föräldrarna är utländska medborgare gäller 
speciella regler.

Läs mer på Skatteverkets webbplats: 
www.skatteverket.se

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

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

Boende och umgänge
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 kon-
takt med båda sina föräldrar. Det kallas för umgängesrätt. 

kuwa bay yihiin. Waxay taas micnaheedu yahay in la sugo xaqa uu 
ilmuhu u leeyahay in uu ogaado meesha uu asal ahaan ka soo jeedo, 
xaq uu u leeyahay in la masruufo iyo weliba dhaxal.

Haddii ay hooyadu tahay mid aan la qabin ama la furay, waa in 
xaqiijinta aabbaha iyo waalidnimada lagu sameeyaa baaritaan. Waxaa 
baaritaanka samaynaya xafiisaka arrimaha bulshada ee maamulka 
degmada.

Xilka waalidnimo iyo ubadka xiriirinta 
Dhammaan carruurtu waxay u baahan tahay xil waalidnimo haye. Taas 
micnaheedu waa in la helo qof ay saaran tahay masuuliyadda ilmahu, 
si uu u helo waxa uu u baahan yahay ee leh cunto, dhar iyo daryeelkiisa 
caafimaad. Inta badan waa waalidiinta kuwa dumaddooda ku qaada 
masuuliyaddaasi, laakiin way noqon kartaa qof kale.

Wadaagga xilka waalidnimo micnaheeda waxa uu yahay in waalidiintu 
ay wadajir ahaan uga wada mas’uul yihiin ilmaha, islamarkaasna wada 
go’aaminayaan arrimaha khuseeya ilmaha. Lahaansho gaar ahaaneed 
ee xilka waalidnimo micnaheedu waa in mid keli ah uun oo ka mid ah 
waalidiinta ay sharciyan saaran tahay masuuliyadda ilmahu. 

Lammaanaha is qabaa waxay toos wadajir ahaan u yeelanayaan 
wadaagga xilka waalidnimo ee ilmaha. Marka aanu waalidiintu is 
qabin, waxaa toos u yeelanaya xilka waalidnimo hooyada. Marka ay 
doonaan ayay waalidiintu ka codsan karaan Hay’adda cashuuraha in ay 
wadaaggaan xilka waalidnimo. 

Magaca ilmaha
Magaca ay waalidiintu doonayaan ilmaha inay u bixiyaan, waxay u soo 
diyaariyaan Hay’adda cashuuraha, ugu dambeyn sedex billood kedib 
marka uu ilmuhu dhashadiisa. 

Sharciga jinsiyadda ilmaha
Marka ilamaha la diiwaangelinayo, ayay hay’adda cashuuruhu go’aan 
qaadasho ka samaynaysaa nooca jinsiyadda uu ilmuhu yeelanayo. 
Haddii ay waalidiintu leeyihiin sharciga dhalashada wadankan 
Iswidhan, ilmuhuna ku dhashay wadankan Iswidhan, ilmuhu waxaa 
uu yeelanayaa wadaniniyadda Iswidhan. Haddii labada waalidba 
u dhasheen dal kale, waxaa jira xeerar kale oo gaar ah oo arrinta 
khuseeya oo lagu salaynayo.

Faahfaahin ka akhriso bogga Hay’adda cashuuraha: 

www.skatteverket.se

Haddii labada waalidba ay dalalal kale jinsiyaddooda haystaa, waxay 
uga dalbayaan Waaxda socdaalka sharciga deggenaashaha, marka uu 
ilmuhu dhasho kadib. 

Haddii labada waalid kala tagaan
Haddii ay waalidiintu ay wadajir u lahaayeen xilka waalidnimo ee 
ilamaha, islamarkaasna ay kala tagaan ama is furaanba, wadaaggii 
mulkiga xilka waalidnimo way sii soconaysaa, haddii aanu jirin go’aan 
kale oo la gaaray.

Deggenaasha iyo xiriirinta ubadka
Waalidiinta ayaa wadajir u go’aaminaya meesha ugu habboon ee uu 
ilmuhu ku noolaanayo, marka ay yimaadaan kala tag iyo furiin.

Dhammaan carruurtu waxay xaq u leedahay joogto iyo shaqsiyanba 
xiriirin la yeeshaan labadooda waalidba. Taas waxaa la yiraahdaa xaqa 
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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 för-
äldern, ska den andra föräldern betala underhållsbidrag. 

Om de inte kan komma överens kan de få stöd från kommu-
nen eller gå till domstol.

Samhället kan ge stöd
Samhället kan ge stöd till föräldrar och barn som har pro-
blem. 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. 

brott inom familjen 

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

Brott i nära relationer
Brott i nära relationer betyder att en brottslig handling sker 
av en partner, av föräldrar, av syskon eller av andra släk-
tingar. 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.

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.

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.

xiriirinta. Waalidiinta wadajir ahaan waa xil saaran inay hubiyaan in 
ilmuhu uu la kulmo labada waalidba.

Haddii ay labada waalid ku heshiin waayaan meesha uu ilmihu ku 
noolaanayo ama wakhtiyada uu ilmuhu la kulmaayo waalidka kale, 
waxaa talo iyo taageerid siinaya maamulka degmada, si ay u gaaraan 
heshiis arrimahaas ku saabsan. Haddii intaas kadib, ay haddana heshiis 
gaari waayaan, waxay isla tegayaan maxkamad. 

Taageeridda masaarifta ilmaha
Waalidiintu wadajir ahaan bay waajib ugu tahay inay mas’ruufaan 
ilmahooda, furiinka kadib. Haddii ilmuhu uu la deggen yahay mid ka 
mid ah labada waalid, waalidka kale waxa uu bixinayaa taageeridda 
masaariifta ilamaha, haddii ay ku heshiin waayaan, waxay talo iyo 
taageerid ka helayaan maamulka degmada ama waxay isla tegayaan 
maxkamad. 

Bulshadu waxay siin kartaa kaalmo
Bulshadu waxay kaalmo u fidinaysaa waalidiinta iyo carruurta ay la 
soo deristo dhibaatadu. Dhibaatadu waxay noqon kartaa, tusaale 
ahaan, khilaafaad ka dhex aloosmay carruurta iyo waalidiinta, ama 
caafimaadka carruurta oo xumaaday sababbo kala duwan awgeed. 
Markaas waxaad kaalmo weydiisan kartaa xafiiska maamulka bulshada 
ama xarunta qoysaska ee ku yaal degmada aad deggan tahay. Waxaad 
kale oo la xiriiri kartaa kalkaalisada caafimaad iyo lataliyaha iskuulka 
ilmahaagu dhigto. 

faldambiyeedka qoyska 
dhexdiisa
Tacadiga iyo hanjebaadda had iyo jeer waa xadgudubiyeed uu qof ku 
sameeyo qof kale, waana faldambiyeed sida uu sharciga Iswidhan 
u yaal qabo.  Sida axdiga Jamciyadda Qarammada Midoobay ee ku 
saabsan xuquud bini aadamka, lama ogola in qofna lagu sameeyo 
tacadi.

Faldambiyeedka dadka xigtada ah
Faldambiyeedka dadka xigtada dhow ah, micnaheedu waxaa weeye 
faldambiyeed uu ku kacay lammaanaha is qaba mid ka mid ah, 
waalidiin, walaal ama qaraabo kale oo aad isku xigtaan. Waxa uu 
noqon karaa laxaadka jirka loo geystay, mid nafsadda qofka loo geystay 
ama mid tacaddi galmo ku saabsan. Waxaa kale oo uu noqon karaa in 
mid ka mid ah lammaanaha uu kantroollo, qasbo, handido ama uu meel 
ku xirto kan kale. Dhammaan noocyada faldemiyeeda dadka is xigaa 
kala galaan, waxaa lagu mutaysan karaa ciqaab xabsi ah.

Noocyadan faldambiyeedyada ahi waxay ka dhex dhacaan dhammaan 
kooxaha bulsho ee kala duwan, noocyada xigtanimo ee kala duwan iyo 
dhammaan dhinacyada kala duwan ee aduunyadaba. Faldambiyeedku 
inta badan waxaa uu ka dhacaa guriga dhexdiisa.

Sababaha keena tacaddiga iyo caddaadinta way kala duwannaan 
karaan. Mararka qaarkood waxaa keena tacaddiga iyo handidaadda 
waxay la xiriiraan khamriga, daroogga ama jirro maskaxda la xiriirta. 
Inta badan meesha kama maqna masayr iyo hinaase, ama mid ka mid 
aha lammaanaha ayaa doonaya in awood iyo kantrool ku hayo kan 
kale. Tacaddiga waxaa kale oo uu ku xirnaan karaa waxan loo yaqaan 
aragtida ku sal leh sharafbeelka. Markaas oo la kantaroollo lana 
xadiddo dumarka, gabdhaha iyo wiilasha noloshooda, si loo ilaaliyo 
qoyska sharaftiiisa.
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Hur påverkas barnen?
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
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. 

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.

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 per-
son som slår eller kränker ett barn kan bli straffad för det. 

Våld mot barn kan handla om:

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

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

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

Vuxna får inte ha sexuellt umgänge med barn under 15 år, 
enligt lagen Brottsbalken. När vuxna har sex med barn räk-
nas det som ett mycket allvarligt brott.

Könsstympning och omskärelse
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. 

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

Anmälningsplikt till socialtjänsten
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.

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 

Sidee raadreeb loogu yeeshaa carruurta?
Carruurta ku nool qoys uu ka dhex jiro tacaddi, waxaa sida ay doontaba 
ha noqotee, soo gaara dhaawac. Waxay noqon kartaa walbahaar, u 
keena isku buuq, iyo in uu noqdo rabshoole, ka xasarad badan carruurta 
kale. Xitaa haddii aad is tiraahdo, carruurtu may arag ama may dareemin 
tacaddiga iyo handiddaada ka dhex socda xigtada isku dhow. Ilmo 
carruur ah oo arkay tacaddi ka dhex jira qaraabada aad isku dhow, waxaa 
loo tixgelinayaa dhibbane, sida uu qabo sharaciga Iswidhan.

Dacwad soo gaarsiinta booliiska
Waa muhiim inaad booliiska u dacwootid, haddii faldambiyeed laguu 
geysto. In aad booliiska u dacwootaa, waxay soo afjaraysaa tacaddiga 
iyo sharafdilka. 

Tacaddiga carruurta loo geysto
Waalidiinta ama waayeel kaleba, midna xaq uma leh, inay carruurta iyo 
dhalinyarada ula macaamillaan si xun. Bulshadu waa inay si kastaba u 
daafacdaa, ugana badbaadisaa carruurta iyo dhalinyarada jirdilka iyo 
tacaddiga galmada.

Iswidhan waxaa laga mam’nuucay garaacidda carruurta, maadaama 
uu tacaddigu dhaawacayo carruurta. Taasi micnaheedu waxa uu 
yahay, inay mam’nuuc tahay in garaacidda jirka loo isticmaallo ujeeddo 
edbin ahaan. Qofka garaaca ama jirdilla ilmo carruur ah, waxaa uu 
mutaysanayaa ciqaab. 

Tacaddiga carruurta loo geystaa waxaa uu noqon karaa:

• Jirdil oogada lugu sameeyo – Haddii qof weyni uu garaaco, laado, 
gelgilo, qaniino, ama uu si kale ugu geysto dhaawac ilmo carruur ah

• Bahdil maskaxiyan ah – Haddii qof weyni uu handido, bahdilo 
ama uu ka argagixiyo ilmo carruur ah

• Daryeel la’aan – Haddii qof weyni oo hubin waayo in ilmaha 
carruurta ahi uu helo cunto, dhar, daryeel caafimaad ama si kale 
uu u xannaanayn waay ilmaha carruurta ah.

Dadka waaweyn la ma yeelan karaan xiriir galmo carruur ka yar15 sano, 
sida uu tilmaamayo sharcigu, qeybta ciqaabtu. Marka uu qof weyn la 
yeesho xiriir galmo ilmo carruur ah, waxaa loo i’ctiqaadayaa dembi 
weyn oo halis.

Qaliinka xubnaha taranka ee gabdhaha iyo gudniinka gabdhaha
Qaliinka xubnaha taranka ee gabdhaha iyo gudadhaha waa mam’nuuc, 
sida uu qabo sharciga Iswidhan, waxaana lagu mutaysanayaa ciqaab, xitaa 
haddii lagu gudo wadanka dibeddiisa. In la qalqaaliyo hawlaha qaliinka 
xubnaha taranka ee gabdhaha iyo gudniinku, iyana waa mam’nuuc. 

Gudniinka wiilashu waa la ogol yahay, sida waafaqsan sharciga, haddii 
uu fuliyo dhakhtar la aqoonsan yahay.

Waajibka dacawad soo gaarsiinta xafiisks arrimaha bulshada
Dhammaan dadka waaweyn waxay siyaabo kala duwan shaqadooda 
ula kulmaan carruur iyo dhalinyaro, laga yaabo iyada oo la garaacayo, 
arkaan tacaddi dhacaya ama si kaleba carruur la xumeynayo., haddana 
markaasba, sida uu qabo sharcigu, waa in arrinta la socodsiisaa xafiiska 
arrimaha bulshada, si carruurta iyo qoysaska loo caanwin karo. Taas 
waxaa la yiraahdaa waajibka dacwad soo gaarsiin xafiiska arrimaha 
bulshada.
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för ett brott som barnmisshandel eller sexuella övergrepp 
görs en anmälan till polisen som då utreder själva brottet. 

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

Stöd för barn
När en vuxen ser att ett barn utsätts för våld eller annan 
kränkande behandling bör de kontakta kommunens social-
tjänst 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 organi-
sationen BRIS, Barnens Rätt i Samhället. 

Mer information och stöd för barn hos: 

• Barnens Rätt i Samhället: www.bris.se 

• Barnens hjälptelefon: 116 111. Öppet kvällstid alla dagar i 
veckan. Man är alltid anonym.

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

• 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.

Stöd för vuxna
Kvinnor som utsätts för våld kan kontakta sin kommuns 
socialtjänst eller polisen eller en kvinnojour. Hos en kvin-
nojour 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 exem-
pelvis mansjourer eller kriscentra för män.

Polisens information om brott i nära relationer  
www.polisen.se/komtilloss/

Brottsofferjouren  
Kan ge stöd till brottsoffer på 19 olika språk. 

www.boj.se 
Telefon: 0200-212019. 

Haddii xafiska arrimaha bulshadu ogaado in ilmo carruur ah, laga 
yaabo in uu dhib qabo, waxa uu bilaabayaa baaris lagu samaynayo 
ilmaha iyo qoyska xaaladdooda, si loo eego waxa loo qaban karo ee 
kaalmo ah. Haddii ilmaha caruurta ah laga galay faldambiyeed, sida 
jirdil ama tacaddi galmo la xiriira, waxaa booliiska la gaarsiinayaa 
dacwad arrinta ku saabsan, kedibna booliska ayaa dembi baaris ku 
samaynaya faldambiyeedka meesha ka dhacay.

Bulshadu waxay fidin kartaa kaalmo 
Booliiska, maamulka degmada, xafiiska arrimaha bulshada, heeganka 
dumarka, heegannada ragga, intaasuba waxay kaalmo iyo gargaar u 
fidiyaan dadka waaweyn iyo carruurta loo geystay tacaddi iyo handidaad. 

Kaalmada carruurta
Marka qof weyn arko ilmo carruur ah oo loo geysanayo tacaddi ama 
wax kale oo bahdil ah, waa in aad la xiriirtaa maamulka degmada 
xafiiskiisa arrimaha bulshada iyo booliiska. Uma baahinid in aad 
magacaaga sheegto.

Ilmaha lagu hayo dhibka waxaa uu u sheegi karaa macalinka ama la 
taliyaha iskuulka uu dhigto, ama qof kale oo waayeel ka oo uu ku qabo 
kalsoon. Ilmaha waxaa kale oo uu caawimaad ka heli karaa, isaga oo 
telefoon u dira ururka BRIS, xuquuqda carruurta ku leedahay bulshada. 

Taageerooyin kale oo carruurta ku wajahan:

• Xuquuqda carruurta ku leedahay bulshada: www.bris.se 

• Telefoonka kaalmaynta carruurta: 116 111. Furanna habeenkii 
maalin kasta sitimaanka oo idil. Magac looma baahna in aad 
sheegto.

• Heeganka saaxiibbada, heeganka telefoonka: 020-222 444. Furan 
inta badan habeenkii.

• Qaabilaada Linna waa xarun u furan dhalinyarada inta da’doodu 
u dhexeyso 13-25 sano ee loo geystay waxa loo yaqaan tacaddiga 
iyo cadaadiska sharaf jebka la xiriirra:  
www.kvinnonet.net. Heeganka telefoonku: 020-40 70 40.  
Furan maalin kasta saacaddaha 9-22.

Taageerada dadka waaweyn
Dumarka loo geystay tacaddiga waxay la xiriiri karaan xafiiska 
arrimaha bulshada ee maamulka degmadooda ama booliiska amaba 
heeganka dumarka. Heeganka dumarku waxa uu dumarka ku caawiyo 
waxaa ka mid ah inay telefoonka kula hadlaan, dhinaca sharciga iyo 
waxyaabo kale, ay ka mid yihiin in ay la qoraan dacwadda booliiska loo 
gudbinayo iyo waraaqaha furiniinka. Halkaas waxaa kale oo dumarka 
loo geystay tacaddiga la dejiyaa guriyo dahsoon oo xafiddan. 

Ragga loo geystay tacaddiga ama falal tacaddi ama handidaad oo 
doonaya inay bedellaan hab dhaqankoodii, waxaa jira kaalmo ay 
tusaale ahaan ka helayaan heeganada ragga ama xarumaha xaaladda 
adag ee ragga loogu talogalay.

Warbixinta booliiska ee faldambiyeedka ehelida aad isku dhow: 

www.polisen.se/komtilloss/

Heeganka Dhibbanaha faldambiyeedka: 

www.boj.se Telefoon: 0200-212019. 

Waxay dhibbanaha faldambiyeedka ay kaalmo kugu siin karaa 19 

luqaddood oo kala duwan.
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RFSLs brottsofferjour  
www.rfsl.se/brottsoffer

Kvinnofridslinjen 
Nationell stödtelefon som kan ge stöd på alla språk. 

www.kvinnofridslinjen.se  
Telefon: 020–50 50 50

Terrafem 
Nätverk som kan ge stöd på 43 olika språk:  

www.terrafem.org 
Jourtelefon 020-521 010. 

Muslimska Systerjouren Somaya 
Kan ge stöd på 40-tal olika språk.  

www.somaya.se 
Jourtelefon: 020-818 283 klockan 08-16.

HOPP, Riksorganisationen mot sexuella övergrepp 
Ger stöd till män och kvinnor som utsatts för sexuella över-

grepp, och deras anhöriga.  
www.hopp.org

Rikskriscentra för män:  
www.rikskriscentraforman.se

Sveriges Mansjourers Riksförbund:  
www.mansjouren.se

Dhibbanaha faldambiyeedka ee RFSL: 

www.rfsl.se/brottsoffer

Kvinnofridslinjen 

Waa xarun heer qarmeed ah oo iyadoo qadka taleefanka iyo luqooyin 

kala duwan la adeegsanaayo dumarka dhiban taageero lagu siiyo. 

www.kvinnofridslinjen.se 

Taleefan: 020–50 50 50

Terrafem, isku xirka terrafem waxay taageero kugu siin kartaa 43 

luqaddood oo kala duwan: 

Heeganka telefoonka 020-521 010. 

www.terrafem.org

Heeganka walaallaha muslimiinta, Somaya, 

waxay kugu taageeri kartaa 40 luqaddood oo kala duwan. 

www.somaya.se 

Heeganka telefoonka: 020-818 283 Saacaddaha 08-16.

Isbahaysiga guud ee HOPP, Dalladda ururrada ka horjeeda tacaddiga 

dhinaca galmada la xiriirra: 

www.hopp.org 

Waxay taageeraan ragga iyo dumarka loo geystay tacaddi la xiriirra 

galmada iyo eheladooda.

Isbahaysiga xarumaha ragga: 

www.rikskriscentraforman.se

Heeganka ragga ee Iswidhan: 

www.mansjouren.se
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Det här är det viktigaste i 
texten:
• Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha 

samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets 
alla områden.

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

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

• 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.

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

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

• 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.

• Det finns olika typer av stöd och hjälp för vuxna och barn 
som utsätts för våld eller hot.

Arrimahaan ayaa uhu 
muhiimsan qoraalka:
• Sinnaanta ragga iyo dumarka waxay ka hadlaysaa in ragga iyo 

dumarka ay helaan fursado, xuquuq iyo waajibaad isku mid ah 
dhan walboo noloshu leedahayba.

• Waxaa jira xeerar gaar ahaan lagu maamulo qoysaska dalka 
Iswiidan ku nool. Tusaale ahaan, waxaa jira xeerar ku saabsan 
guurka, isla noolaanshaha iyo xiriirka waalidka iyo carruurta.

• Dalka Iswiidan waxay saxiixday qaraarka Qaramada Midoobay 
ee ku saabsan xuquuqda carruurta. Qaraarka xuquuqda 
carruurtu wuxuu ku saabsan yahay in dhammaan carruurtu 
ay leeyihiin xuquuq isku mid ah oo ay isku qiimo yihiin oo aan 
marnaba la takoori karin.

• Korinta iyo xannaanada wadajirka ah waxaa micneheedu yahay 
in ay wadajir mas’uul uga yihiin carruurta oo wixii go’aan ah 
oo carruurta khuseeya ay si wadajir ah u gaarayaan. Micnaha 
korinta iyo xannanada gaarka ah waxa weeye in waalidka 
midkood uu sharci ahaan keligii mas’uul uga yahay ilmaha.

• Dhammaan carruurtu waxay xaq u leeyihiin in si toos ah xiriir u 
la yeeshaan labada waalid. Waxaana sharciga la kulanka.

• Waxaa labada waalidba waajib ku ah in ay masruufka carruurta 
ka qaybqaataan, xataa haddii ay isfuraan. Haddii ilmuhu la 
nool yahay mid, wuxuu kan kale bixinayaa masruuf la yiraahdo 
underhållsbidrag.

• Dembiga ka dhexdhaca dad qaraabo ah waxa weeye in fal-dembi 
uu geysto labada isqaba midkood, waalidka midkood, walaalaha 
midkood ama qof kale oo qaraabo ah. Wuxuu falkaas dembi 
noqon karaa xoogga xagga jirka ah, mid maskaxeed ama xoog 
galmo. 

• Waxaa muhiim ah inaad Boliiska ku wargeliso haddii fal 
xoogsheegasho laguu geysto.

• Waxaa garaacidda carruurta dalka Iswiidan laga mamnuucay 
sannadkii 1979. Taas micneheedu waxa weeye in ay sharci 
ahaan mamnuuc tahay in carruurta jirdil loo geysto iyadoo looga 
golleeyahay ujeeddo barbaarin.

• Haddii xafiiska adeegga bulshadu ka warhelo in ilmo loo 
dibindaabyo loo geystay, waxaa baaritaan lagu samaynayaa 
xaaladda ilmaha, tan qoyska so loo ogaado wixii caawimaad loo 
baahan yahay.

• Waxaa jira taageerooyin iyo caawimaadyo kala geddisan oo la 
siiyo dadka waaweyn iyo carruurta loo geysto xoogsheegasho iyo 
hanjabaad.

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

Det här avsnittet handlar om vilka rättigheter 
man har som konsument, om man till exem-
pel vill klaga på en vara eller ångra ett köp. 
Det handlar också om hushållsekonomi, det 
vill säga hur man kan få den privata ekono-
min att gå ihop.

konsumenters rättigheter
Det finns flera lagar som säger vilka rättigheter och skyldig-
heter en konsument har. 

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. 

Rätten att reklamera gäller i tre år från köpet. Under de 
första sex månaderna efter köpet är det säljarens ansvar 

Xuquuqda macmiisha iyo 
dhaqaalaha guriga

Qaybtaan waxay ku saabsan tahay xuquuqda 
qofka macmiisha ahi leeyahay, haddii tusaale 
ahaan an doonayo in ka dacwoodo shay ama an 
ka noqdo iibsi. Waxay kaloo ku saabsan tahay 
dhaqaalaha guriga, taasoo micneheedu yahay in 
dhaqaalaha dugriga la isku fileysiiyo.

xuquuqda macmiisha
Waxaa jira xeerar ku saabsan xuquuqda qofka macmiisha ah uu 
leeyahay iyo waajibaadka saaran. 

Ka dacwood 
Haddii shay la iibsaday uu kharaab yahay ama hawl la dalbaday aysan 
shaqayneyn wuxuu qofku xaq u leeyahay in uu ka noqdo shayga uu 
iibsaday. Kolka qofka shay cusub ayaa la siiyaa ama loo hagaajiyaa. 
Marmar waxaa dhacda in qofka lacagta loo celiyo. 

Xaq’qa in laga noqdo, waxaa la samayn karaa, saddex sano oo laga 
soo bilaabo maalintii shayga la iibsaday. Lixda bilood oo ugu horreeya 
gudahood waa in iibiyuhu caddeeyaa in aan shaygu qalad lahayn markii 



svenska

somali

94

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.

Kunden behöver visa ett kvitto eller något annat bevis på att 
varan är köpt i affären, till vilket pris och vid vilket datum. 

Varan kan ha en garanti som är kortare än tre år, men det 
förkortar inte reklamationstiden enligt lagen.

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 sälja-
ren 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. 

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.

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.

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 pri-
set men ska skrivas ut på kvittot för varan. Momsen på mat 
är 12 procent och på andra varor oftast 25 procent av priset.

Konsumentrådgivning
Kommunerna har ofta en konsumentrådgivare som kan ge 
information och råd, om till exempel 
• reklamation av en vara eller tjänst

• köp av dyrare varor som bilar och hushållsmaskiner

la iibsanayey. Dib uga noqoshada waa in la soo gudbiyaa laba bilood 
gudahood oo laga soo bilaabo maalintii qaladka la arkay.

Qofka wax iibsaday waa in uu layimaadaa risiit ama wax caddaynaya 
inuu shayga ka iibsaday dukaanka iyo qiimihii uu ku iibsaday iyo 
taariikhda la iibsaday. 

Shaygu wuxuu ku jiraa caymis ka yar saddex sano laakiin taasi ma soo 
gaabineyso waqtiga ka noqoshada sida sharciga ku qoran. 

Iib furan
Iib furan micneheedu waxa weeye in lacagta laguu soo celin karo haddii 
aad ka noqoto iibsiga shay. 

Mase ahaan khasan in qofka wax iibinaya ku weyddiiyo in aad 
dooneyso iibsi furan. Haddii uu iibiyuhu kugu deeqo iib furan isaga ayaa 
qabanaaya in waqtiga iibsiga furani le’ekaanayo. Warqadda risiidka 
ayeyna ku taal xeerarka dukaanku leeyahay, laakiin weyddii iibiyaha 
haddii aadan hubin. 

Xaqa iska beddelka
Dukaamada qaarkood ma bixiyaan iib furan, laakiin waxay qofka wax 
iibsada siiyaan inuu xaq u yeesho inuu iska beddelo shayga uu iibsaday. 
Taas micneheedu waxa weeye in shaygii la iibsaday la celin karo oo 
lagu beddelan karo mid kale. Qofka wax iibinayaa wuxuu kaloo bixin 
karaa warqad mar dambe aad dukaanka wax uga iibsan karto. Waana 
ikhtiyaar in iibiyuhu uu ku siiyo inaad xaq u yeelato shayga aad iibsatay 
iska beddeli karto.

Kaydi risiidka
Waxaa mar walba wanaagsan in la kaydiyo risiidka qofka la siiyo kolka 
uu wax iibsanayo. Waxaana risiidka ku qoran inaad iib furan ama xaqa 
iska beddelka iyo waqtiga la haysto. Waxaa kaloo halkaa ku qoran in 
shaygu garantii leeyahay. Waxaana risiidka loo baahnaan karaa haddii 
la doonayo in iibka laga dacwoodo ama la isticmaalo iib furan ama 
xaqa iska beddelka.

Waa maxay "moms"?
Dhammaan alaabta iyo adeegga la iibsado waxaa weheliya moms 
oo micneheedu yahay canshuur. Moms wuxuu u taagan yahay 
mervärdes- och omsättningsskatt oo micneheedu yahay canshuurta 
qiimaha dheeraadka ah iyo qiimaha waxa la iibinayo oo la isku 
daray, waana canshuur la siiyo dowladda. Canshuurtaas waxaa mar 
walba lagu xisaabiyaa qiimaha shayga, waxayna ku qornaan kartaa 
risiidka. Canshuurta cuntadu waxa weeye boqolkiiba 12, canshuurta 
waxyaalaha kalena waxa weeye boqolkiiba 25 qiimaha shaygu joogo.

Talasiinta macmiisha
Maamulka degmada waxaa jooga shaqaale dadka siiya talooyin iyo 
warbixino ay ka mid yihiin 

• Ka dacwoodka shayga iyo adeegga

• Iibsashada alaabta qaaliga ah sida baabuurta iyo qalabka guriga
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• köp av tjänster, till exempel vad avtalet bör innehålla när 
man anlitar hantverkare

• vilka rättigheter och skyldigheter man har som konsument 

• hushållsekonomi, till exempel hur man skriver en budget. 

För att komma i kontakt med en konsumentrådgivare, kan 
man ringa till sin kommun, eller använda sig av kommunens 
webbplats. 

Allmänna reklamationsnämnden
Myndigheten Allmänna reklamationsnämnden, ARN, arbe-
tar med att lösa konsumenttvister. En konsumenttvist är till 
exempel när en konsument och en säljare inte kommer över-
ens 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.

hushållsekonomi
Hushållsekonomi handlar om hur man kan få den privata 
ekonomin att gå ihop. Det handlar om att få kontroll över 
sina inkomster och kostnader. 

För alla personer kan det vara klokt att göra en privat bud-
get. I en budget skriver man ner alla inkomster och utgifter 
man har. Då får man en överblick över sin ekonomi, och möj-
lighet att göra förändringar, till exempel göra upp en avbetal-
ningsplan om det finns skulder.

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 webb-
plats.

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.

Budget- och skuldrådgivning
Många kommuner erbjuder budget- och skuldrådgivning till 
sina invånare. Rådgivarna kan ge konkreta råd och tips till 

• Iibsiga hawlaha adeegga oo ay ka mid noqon karaan, waxyaalaha 
heshiiska ku qornaan, haddii tusaale ahaan loo yeerto qof 
farsamayaqaan ah.

• Xuquuqda qofka macmiisha ahi leeyahay iyo waajibaadka saaran 

• Dhaqaalaha guriga, sida habka loo qoro isticmaalka iyo qaybinta 
dakhliga. 

Haddii la doonayo in la la xiriiro lataliyaha macmiisha waxaa talefoon 
loo diri karaa maamulka degmada ama waxaa la isticmaali karaa bogga 
Internet-ka degmada. 

Guddiga ashtakooyinka macmiisha
Hay’adda Allmänna reklamationsnämnden, ARN, waxay shaqadeedu 
tahay in ay xalliso khilaafka ka dhasha waxyaalaha la kala iibsanayo. 
Khilaafka iibsigu wuxuu noqon karaa in qofka macmiisha ah iyo kan 
iibiyaha ahi ay ku heshiin waayey, qalad laga arkay shay la iibsaday. 

Qofka macmiisha ahi wuxuu ashtakadiisa u qoranayaa ARN, muddo lix 
bilood gudahood ah oo laga soo bilaabo maalinta khilaafku dhacay.

Waxaa warbixin dheeraad ah laga akhrisan karaa boggaan:  

www.arn.se 

Waxay warbixintu ku qoran tahay af iswiidhish sahlan iyo afaf kale. 

dhaqaalaha guriga
Dhalaaha gurigu wuxuu ku saabsan yahay, sidii dhaqaalaha gaarka 
ah la isugu fileysiin lahaa. Wuxuu kaloo ku saabsan yahay sidii loo 
maamuli lahaa dakhliga iyo kharashka. 

Waxaa qof waliba u wanaagsan in uu qorshe u dejiyo dhaqaalaha 
gaarka ah. Qorshaha dhaqaalaha waxaa lagu qoraa dhammaan 
dakhliga qofka soo gala iyo kharashka ka baxa. Sidaas ayuu qofku u la 
socdaa dhaqalihiisa oo uu fursad ugu helaa inuu sameeyo isbeddelka 
loo baahnaan karo, sida inuu qorshe u sameeyo dib u bixinta deymanka 
lagu leeyahay.

Hay’adda Konsumentverket waxay daabacdaa buug yar oo lagu 
magacaabo Koll på pengarna. Waxaana buuggaas ku qoran talooyin 
habka ugu fudud oo loo dejin karo qorshe lagu maamulo dhaqaalaha iyo 
tusaalooyin ku saabsan habka lacagta la isugu fileysiiyo. Buugu wuxuu ku 
qoran yahay afaf badan, waxaana bilaash looga soo qaadan karaa bogga 
Internet-ka ee Konsumentverket.

Warbixin dheeraad ah waxaa laga akhrisan karaa boggaan: 

www.konsumentverket.se 

Waxbixintu waxay ku qoran tahay afaf kala duwan.

Waxaa kaloo la la xiriiri karaa lataliyaha macmiisha ee degmada si loo 
helo taageero iyo tusaale ku saabsan dhaqaalaha guriga, tusaale ahaan 
dejinta dhaqaalaha. 

Talasiinta qorshaha dhaqaale iyo deynta
Degmooyin badan waxay dadka ugu deeqaan talo ka siinta arrimaha 
qorshaha dhaqaalaha iyo deynta. Lataliyeyaashu waxay siiyaan 
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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 skuldsane-
ring. Läs mer om skuldsanering längre ner i texten.

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 skuld-
rådgivare. Därför är det bra att söka hjälp tidigt.

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 för-
sening. Många företag skickar obetalda räkningar till inkas-
soföretag, som tar extra betalt av kunden för att driva in 
betalningen. 

Betalas inte räkningen till inkassoföretaget skickas den 
till myndigheten Kronofogden. 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 
egendom, för att betala skulderna.

När man inte betalar sina räkningar i tid kan man 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 konsu-
mentrådgivare, för att få hjälp i kontakter med företagen.

Den viktigaste räkningen att betala i tid, är hyran för bosta-
den. Om hyran inte betalas kan man bli vräkt och det bety-
der 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 betal-
ningen under en längre tid, till exempel en gång per månad 
under två år. 

Det kan vara dyrt att köpa på avbetalning eftersom företa-
gen 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. 

taalooyin wax ku ool ah, dadka ku dhibaateysan sidii ay u maamuli 
lahaayeen dhaqaalahooda. Waxaa ka mid ah habka qorshe dhaqaale 
loo dejiyo, qorshaha bixinta deymanka iyo in ay ka taageeraan habka 
loo codsado skuldsanering. Warbixin dheeraad ah oo ku saabsan 
skuldsanering waxaa laga akhrisan karaa hoos.

Si loo la xiriiro lataliyaha arrimaha dhaqaalaha waxaa la tagaa 
maamulka degmada. Taageeradiisuna waa lacag la’aan laakiin waqti 
dheer ayey qaadan kartaa in xiriir la yeesho lataliyaha arrimaha 
qorshaha dhaqaale iyo deymanka. Sidaas awgeed, waxaa habboon in 
goor hore taageero la weyddiisto.

Bixinta biilasha
Bililasha aan dhaqso loo bixin waxay qofka ku noqon qaali. Badanaaba 
waxaa qofka loo soo diraa warqad xusuusin ah oo waxaa la saaraa 
lacagta la soo daah ah. Shirkado badani waxay biilasha aan la bixin 
ku wareejiyaan shirkadaha deyn soo ururinta inkassoföretag, oo lacag 
dheeraad ah ka qaata qofka macmiisha ah si deyntaas u soo ururiyaan. 

Haddii aan biilka lagu bixin waqtiga inkassoföretaget waxaa loo diraa 
hay’adda Kronofogden. Haddii aan deyntaas lagu bixin Kronofogden 
waxay hay’addu gaartaa go’aan ay uga soo qaadi karto qofka wixii 
alaab qiimo leh. Taas micneheedu waxa in qofka laga qaado qayb ka 
mid ah mushaharkiisa ama hantida uu leeyahay oo deyntaas lagu 
bixiyo.

Kolka deyman waqtigooda lagu bixin waxaa ka imaan karaa in qofku 
yeesho betalningsanmärkning. Micnaha betalningsanmärkning waxa 
weeye in qofka ku adkaato inuu bangi lacag ka amaahdo, inuu iibsado 
baabuur ama inuu furto carbuunta taleefoonka gacanta.

Haddii ay qofka ku adag tahay inuu deyntaas waqtiga loo qabtay ku 
bixiyo, wuxuu mar walba la xiriiri karaa shirkadda oo weyddiisan karaa 
in bixinta deynta laga sugo waqti gaaban. Wuxuu kaloo codsan in 
deynta loo qaybiyo si uu tartiib tartiib ugu bixiyo. Waxaa kaloo la la 
xiriiri karaa lataliyaha degmada u qaabbilsan arrimaha macmiisha si uu 
uga taageero la xiriirka shirkadda.

Biilka ugu muhiimsan in waqti lagu bxixiyo waxa weeye kirada guriga. 
Haddii aan la bixin kirada waxaa dhici karta in qofka guriga laga saaro 
oo uu bannaanka ku soo dhaco.

Warbixin dheeraad ah waxaa laga akhrisan karaa bogga Kronofogden: 

www.kronofogden.se

Qaybqayb ku bixinta waxyallaha la iibsaday
Dukaamo badan ayaa waxay dadka u oggol yihiin in alaabta ay 
iibsadaan ay u bixiyaan qaybqayb. Taas micneheedu waxa weeye in 
kharashka la qaybiyo oo waqti dheer lagu bixiyo, sida bishiiba mar, laba 
sano gudhaood. 

In qaybqayb loo bixiyaa waxay noqon kartaa qaali, waayo shirkaduhu 
waxay dulsaaraan khidmad iyo dulsaar. Sidaas awgeed, waxaa muhiim 
ah in la iska hubiyo inta dulsaarka dhabta ahi le’eg yahay. Dulsaarka 
dhabta ahi waxa weeye wadarta kharashka amaahda, waxayna isugu 
jirtaa dulsaarka iyo khidmadaha laga bixiyo amaahda. 
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Låna hos banker
Ska man köpa en bostad eller en bil behöver man ofta låna 
en del av pengarna hos en bank.

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 tillba-
ka, 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 bud-
get- och skuldrådgivare för att skriva en ansökan om skuld-
sanering.

Läs mer på webbplatsen:  
www.kronofogden.se

Amaahda bangiga
Haddii aad dooneyso inaad iibsato guri ama baabuur, waxaad u 
baahnaan kartaa in aad lacag ka amaahato bangi.

Haddaba si amaah looga helo bangi, waxaa shuruud ah, in qofka 
uu soo galo dakhli uu shaqo ka helo. Bangigu wuxuu baaritaan ku 
sameeyaa sida qofka macmiisha xaaladdiisa dhaqaale tahay. Taas oo 
micneheedu in bangigu baaritaan ku sameeyo hantida qofku leeyahay 
iyo inuu awoodi karo in uu amaahda dib u bixiyo. Kolka waxaa la isla 
gartaa shuruudaha amaahda, taasoo ah lacagta dulsaarka ah oo qofka 
macmiisha ahi bixinayo. Dulsaarku waxa weeye kharashka amaahda. 
Inta dulsaarku le’eg yahay waa ay kala duwanaan kartaa, oo marna waa 
sarraysaa marna waa hooseysaa. 

Cafinta daynta qaar ahaan ama gebi ahaan
Dadka qaba dayn aad u weyn oo aan awoodin in ay dib u bixiyaan, 
waxaa laga caawini karaa in ay codsadaan in dayntaas qaar ahaan 
ama gebi ahaan laga cafiyo. Taas micneheedu waxa weeye in qofka 
daynta laga cafin karo kadib markii uu shantii sano ugu dambaysay uu 
bixinaayey intii awooddiis ah. Waqtigaasna wuxuu ku noolanayaa inta 
ugu hooseysa ee qof ku noolaan karo. 

Si laguugu oggolaado cafinta daynta waa in sanooyin badan dayn ku 
jirtay oo aad isku wax walba oo aad dhaqaalahaaga ku hagaajineyso. 

Codsiga cafinta daynta waxaa iyadoo qoraal ah loo gudbiyaa hay’adda 
Kronofogden. Warbixin ku saabsan habka loo codsado iyo arjiyada 
waxaa laga heli karaa boggooda internet-ka. Waxaa qoritaanka codsiga 
dayn-cafinta kaa caawini kara lataliyaha arrimaha dhaqaalaha iyo 
daymaha ee degmada.

Warbixin dheeraad ah waxaa laga akhrisan karaa boggaan: 

www.kronofogden.se
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Det här är det viktigaste 
i texten:
• Lagar styr vilka rättigheter och skyldigheter konsumenter 

har. 

• 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.

• Kommunernas budget- och skuldrådgivare kan ge informa-
tion och stöd till personer som har problem med sin eko-
nomi. De kan hjälpa till att ansöka om skuldsanering.

• Kronofogden arbetar med att driva in skulder. De kan 
bevilja skuldsanering.

Arrimahaan ayaa uhu 
muhiimsan qoraalka:
• Sharciga ayaa go’aamiya xuquuqda qofka macmiisha ahi 

leeyahay iyo waajibaadka saaran. 

• Lataliyaha macmiisha ee degmada ayaa laga heli karaa warbixin 
ku saabsan xuquuqda macmiisha. Wuxuu kaloo warbixin kaa siin 
karaa xagga dhaqaalaha guriga.

• Hay’adda Konsumentverket waxay soo saartaa buug yar oo ku 
saabsan sida qofku dhaqaalihiisa u hagaajin lahaa, waxaana 
lagu magacaabaa Koll på pengarna. Wuxuuna ku qoran-yahay 
afaf kala duwan.

• Lataliyaha degmada u qaabbilsan arrimaha la xiriira dhaqaale 
iyo daynta wuxuu warbixin iyo taageero siin karaa dadka 
dhibaato ka haysato dhaqaalaha. Wuxuu kaloo kaa caawini karaa 
habkii aad u codsan lahayd cafinta daynta.

• Kronofogden waxay shaqadeedu tahay in daymanka soo ururiso. 
Iyaga ayaana oggolaada cafinta daynta.
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