
 
 
Akademin för innovation, design  
och teknik 

 
 
                     
                    Så funkar det – 
                 din ålderspension 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handledare: Jan Frohm 
Examinator: Thomas Porathe 
Författare: Åsa Ekblom Carlsson 



 2 

Sammanfattning 
 
Pensionen berör oss alla! Därför har syftet med mitt examensarbete varit att skapa en 
lättillgänglig broschyr som ökar förståelsen av hur pensionssystemet fungerar. Den här rapporten 
redogör för hur jag gick till väga när jag arbetade fram broschyren Så funkar det – din 
ålderspension. Broschyren är ett informationsmaterial bestående av bearbetad text med visuella 
förstärkningar. 
 
Nästan allt informationsmaterial består av text, ibland tillsammans med bilder. Alla människor 
läser inte text automatiskt och utan ansträngning. Läsförståelse är en form av kompetens som är 
fullständigt avgörande i ett kunskapssamhälle som vårt.  
 
 
Vid framtagandet av broschyren var min utgångspunkt den information vi alla får hem i 
brevlådan, det orange kuvertet. Jag har också utgått ifrån den information som privatpersoner kan 
söka på internet. Min broschyr låg till grund för att testa ifall förståelsen av pensionssystemet 
kunde öka vid användning av informationsgrafik, betydelsebärande bilder och symboler. Vid 
utprovning av broschyren har testpersoner svarat på frågor av två karaktärer: dels frågor som 
syftar till att mäta förståelsen av pensionssystemet, dels frågor som syftar till att mäta vikten av 
att förstå pensionssystemet. 
 
Slutligen utvärderades förståelsen av broschyren. Resultatet av denna utvärdering jämfördes 
sedan med förståelsen av samma information i ren textform. 
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1. Inledning 
 
Under den här rubriken redogör jag för mitt syfte med examensarbetet, bakgrund till ämnesvalet, 
frågeställningar och mina avgränsningar. Jag förklarar under Termer och begrepp de två termen 
förstärkning som i mitt arbetet har två olika betydelser. 

1.1 Syfte 
 
Syftet med examensarbetet var att och skapa en lättillgänglig broschyr som ökar förståelsen av 
hur pensionssystemet fungerar.  
 

1.2 Bakgrund 
 
Det finns mycket information på nätet om hur pensionssystemen i Sverige fungerar. Jag har dock 
inte hittat någon samlad överblick som visar hur det hänger ihop och varifrån de olika delarna 
kommer. Samhällsinformationen som den presenteras för gemene  man, det orange kuvertet, 
upplever jag  som svårtillgänglig. Den innehåller för många överhoppade led för att man skall 
kunna ta till sig informationen.  
 
Företaget Funka verkar inom området tillgänglighet på internet och har  i nära samarbete med 
handikapprörelsen arbetat fram metoder för att producera och säkerställa ökad  tillgänglighet på 
nätet. Genom att utgå från dem som har funktionshinder strävar de efter att skapa tillängligare 
webbplatser för alla. Funka utgår från "Design för alla" konceptet där en designer eller arkitekt i 
en designprocess utgår från att vidga målgruppen och se till människors skilda behov i olika 
situationer i livet. De utgår alltså inte ifrån att fokusera på särlösningar för vissa grupper, till 
exempel funktionshindrade. När det var dags för mig att göra mitt examensarbete ville jag testa 
om denna utgångspunkt också kan gälla samhällsinformation i broschyrform.  
     
Pensionssystemet berör alla! 
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1.3 Frågeställning 
 
Jag  har i mitt arbete varit intresserad av frågan: 
 
Är det viktigt att förstå hur pensionssystemet fungerar? 
 
Pensionssystemet i Sverige idag är mycket komplext. Därför har det varit av intresse att ta reda 
på: 
 
Hur kan jag underlätta förståelsen av pensionssystemet med hjälp av en broschyr som är 
förstärkt med grafik, betydelsebärande bilder och symboler? 
 
Därefter har jag jämfört förståelsen av broschyren med förståelsen av samma information i ren 
textform.  

 

1.4 Avgränsningar 
 
Jag har valt att utgå från specifik information från det orange kuvertet som jag sedan har jobbat 
vidare med. Jag utgår alltså inte från all tillgänglig information, utan begränsar mig till den 
informationen som står i det orange kuvertet. 
 
Idag används två olika pensionssystem i Sverige beroende på när man är född. Jag valde att jobba 
med en av grupperna, gruppen födda 1954 eller senare för att få en hanterbar informationsmängd. 
 
Syftet med examensarbetet var, som jag nämnt ovan, att undersöka om man kan underlätta 
förståelsen av pensionssystemet, inte att övertyga om att systemet fungerar, propagera för ett 
beteende eller göra reklam för aktörer på pensionsmarknaden. Jag spekulerar inte i eventuella 
vinnare eller förlorare med dagens system 
 
 

1.5 Termer och begrepp  
 
I rapporten talar jag om två sorters förstärkningar. Dels den förstärkning man kan få när man 
lägger ner möda på att ta till sig materialet, dels förstärkning av innehållet i texten i form av 
informationsgrafik, betydelsebärande bilder och symboler. 
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2. Metod  
 
Mitt arbete består av fem faser: förstudie, framtagning av text, framtagning av grafik, arbete med 
broschyren samt utvärdering av broschyren.  
 

2.1 Förstudie 
 
I den inledande förstudien använde jag mig av enkäter för att skaffa mig en bild av huruvida 36 
för mig okända människor tyckte sig veta hur pensionssystemet fungerar eller ej. Enkäter är 
lämpliga för att lära känna sin målgrupp, dess värderingar etc. Enkäter är även lämpliga innan 
projektet börjat, för att samla in data, eller efter för att ta reda på om något fungerade (Porathe 
2007). 
 

2.2 Framtagning av text 
 
Till grund för broschyren ligger den text jag jobbade fram utifrån det orange kuvertet. För att få 
fram en lättillgänglig text som fokuserar på förståelsen av innehållet behövde jag först göra 
litteraturstudier kring läsförståelse. Parallellt med att jag jobbade fram denna text skaffade jag 
mig förförståelse för ämnet genom att fylla i överhoppade tankeled i det orange kuvertet med 
information jag letade fram från internet. Min text granskades sedan av Funkas språkexpert. En 
expertutvärdering är lämplig i slutskedet när det finns en färdig prototyp att prova. Tekniken tar 
reda på om produkten är anpassad till det mänskliga systemet (Porathe 2007).  
 
2.2.1 Teoribildning 
 
Ett sätt att öka förståelsen av undersökningsobjektet, som exempelvis kan vara en del av 
samhället, är att konstruera en teori för hur det är tänkt att fungera. Teorin är således inte en 
beskrivning av hur undersökningsobjektet verkligen fungerar eller ser ut i vissa avseenden.Det är 
snarare  en förenklad bild av hur vissa delar av det kan tänkas hänga ihop och fungera (Ejvegård 
2003:38). Metoden går ut på att man utgår från vissa fakta. Förutom dessa fakta finns det 
företeelser man inte riktigt vet hur de fungerar och hur de hänger ihop. Hypoteser härleds från 
givna fakta som inte motsäger varandra. Från dessa hypoteser  och gamla använda fakta eller 
andra inte ännu tillämpade fakta ställer vi upp nya hypoteser (Ejvegård 2003:38). 
 Genom att fylla i överhoppade tankeled gav jag min text kausalitet - tydliga formuleringar av 
orsakssamband och orsakskedjor. Jag skaffade mig en bild av hur systemet är tänkt att fungera, 
vilka lagar och regler som styr, vilka aktörer som finns och vilka olika delar systemet består av.  
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2.3 Framtagning av grafik 
 
När vi läser en text bygger vi upp en mental representation – en tankekarta -  av innehållet i 
texten. (Reichenberg 2000:48) Jag utgick från min bearbetade text och gjorde en tankekarta där 
jag listade systemets olika delar, beskrev med pilar hur delarna hänger ihop och vilka som 
administrerar de olika delarna. Denna tankekarta låg sedan till grund för min grafik av hur 
systemet fungerar. Förståelsen av grafiken testades löpande under arbetet genom användartester. 
Tekniken användartestning lämpar sig för att ta reda på om information är strukturerat på ett 
begripligt sätt för användaren. Testpersonen/testpersonerna ombads vid utprovningen att tänka 
högt och det som kom fram skrevs ned som anteckningar. Tekniken tar reda på hur väl en produkt 
fungerar i sitt sammanhang (Porathe 2007).  
  

2.4 Arbete med broschyren 
 
Texten och grafiken låg sedan till grund för broschyren "Så funkar det – din ålderspension. För 
dig som är född 1954 eller senare". De symboler jag tog fram som förstärkning till texten testades 
genom metoden quick & dirty: användartester med 1 - 3 personer, på slumpvis utvalda människor 
i min närhet. Enligt Steve Krug (2000:134) är det hundra procent bättre att testa på en person än 
att inte testa alls.  

2.5 Utvärdering av broschyren 
 
Utvärderingen av broschyren gjordes genom komparation, jämförelse. De 10 testpersoner, från 19 
år och uppåt, jag utvärderade mitt arbete på hade ingen professionell kunskap om pension. De var 
slumpvis utvalda i min närhet. 
 Vid komparation är det viktigt att använda enheter som går att jämföra (Ejvegård 2003:41). 
Hälften av testpersonerna fick broschyren att läsa innan utvärderingen medan den andra hälften 
fick samma information som fanns i broschyren fast i ren textform utskriven på A4 –papper. 
Jag var noga med att samma information fanns att hitta både i materialet med enbart text och i 
broschyren. Med hjälp av enkäter undersöktes testpersonernas förståelse av innehållet. Resultatet 
från de som läst broschyren jämfördes sedan med resultatet från dem som läst textversionen. 
 

2.6 Metodkritik 
 
De symboler jag tog fram som förstärkning till texten samt de förstärkande illustrationerna 
testades genom metoden quick & dirty: användartester med 1 - 3 personer. Trots att det enligt 
Steve Krug (2000:134) är hundra procent bättre att testa på en person än att inte testa alls ger det 
ett långt ifrån täckande svar. Ett sådant test ger dock information och eventuellt nya 
infallsvinklar. De slumpvis utvalda människorna i min närhet var slumpvis utvalda på det sättet 
att jag inte gjorde något utval utan tog första människa i min närhet som hade tid att hjälpa mig 
med ett enkelt användartest. 
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Vid utprovningen av grafiken ombads testpersonerna att tänka högt. En svaghet med denna metod 
kan vara att testpersonerna inte känner sig helt bekväma och återger det de tror att testledaren vill 
höra. 
 
 
 

3. Teori 
 

3.1 Läsförståelse 
 
I det första kapitlet av Den hemliga koden (Borgström 2006) redogör forskare i läsning, kognitiv 
neurofysiologi, utvecklingspsykologi, utbildningsvetenskap, psykologi, pedagogik och 
specialpedagogik om aktuell forskning om läsning. De skriver att läsning är ett kodat äventyr, där 
vi måste knäcka den hemliga koden för att vi ska kunna utnyttja den. Detta gäller för alla 
skriftspråk. Dock räcker det inte med att vi lär oss tyda tecknen. Vi måste också förstå tecknens 
innehåll, budskapet. Vi måste alltså lära oss två saker: avkodning och förståelse.  
 Det centrala begreppet är läsförståelse (Bråten 2007:13). Han fortsätter med att ge följande 
definition på läsförståelse: "Läsförståelse är att utvinna och skapa mening när man genomsöker 
skriven text och samspelar med den".  Författaren använder begreppet läsförståelse för förståelse 
av skriven text, på papper eller skärm vilket även innefattar grafisk framställning, kartor och 
bilder. Det Bråten syftar på med "samspelar" är det Caroline Liberg, professor i 
utbildningsvetenskap vid Uppsala universitet, talar om i  Den hemliga koden (2006:28). I läsning, 
liksom i alla verksamheter, går vi in och blir delaktiga. Läsaren är en aktiv deltagare och 
medskapare som tar med sig sina personliga kunskaper och erfarenheter. Studier visar mycket 
tydligt att informationstäta texter är mer svårtillgängliga än de som bara är komplicerade (Melin 
2006:62-63). 
 
Monica Reichenberg, forskare i svenskämnets didaktik (läran om undervisning) i Göteborg, har i 
sin forskning kommit fram till att läroböcker i SO kan vara lika informationstäta som en 
uppslagsbok.  
 
Väljer man dessutom texter med korta meningar och korta ord, för att försöka gör texten mer 
lättförstålig, kan man istället göra den svårare att förstå eftersom man hoppar över många 
tankeled som är viktiga för förståelsen. Monica Reichenbergs huvudsakliga syfte med 
avhandlingen "Röst och kausalitet i lärobokstexter" är att undersöka huruvuda lärobokstexter som 
bearbetats med de språkliga variablerna koherens samt röst ökade förståelsen hos elever i årskurs 
7. (Reichenberg 2000:5). Med koherens avser Reichenberg explicita formuleringar i texten som 
underlättar för läsaren att se orsaks- och verkanssamband. Med röst avses direkt tal till läsaren. 
Exempel på text, med och utan dessa variabler, finns i bilaga 1. Bäst resultat vad gäller 
textförståelse fick de texter som försetts med båda koherens och röst. 
 När vi läser en text avkodar vi informationen.  Samtidigt avgör vi om det är ny information för 
oss och sammanfogar den med den information vi har sedan tidigare. Läsaren bygger upp en 
tankekarta, en mental representation, av innehållet i texten. (Reichenberg 2000:48). 
Till skillnad från avkodningen kan läsförståelsen inte automatiseras. För att kunna förstå en text 
gör vi först en analys av texten. Läsaren försöker se relationer mellan orden i en mening och 
framförallt relationen mellan meningarna i ett stycke. Efter analysen tolkar läsaren relationerna 
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genom att konstruera en mental representation. Hur vi tolkar det vi läst är beroende av 
förkunskaper och fördomar.  
 

3.2 Läsbarhet kontra läslighet 
 
Budskapets läsbarhet avser läsarens möjlighet att uppfatta och förstå text och bilder. Graden av 
anpassning till mottagarnas förutsättningar, tidigare erfarenheter och minnen avgör om budskapet 
är läsbart. Skribenterna behöver dessutom ta hänsyn till läsarens läsprocess. Det gäller såväl vid 
insamling som sortering och strukturering av stoff. Det gäller också vid formulering och 
bearbetning av texter och bilder samt användning av terminologi. Vi måste anpassa såväl texter 
som bilder så att de passar för varje enskild målgrupp (Pettersson 2004:212). 
  Läslighet däremot är oberoende av om vi förstår eller inte förstår innnehållet i en text eller i en 
bild. För att kunna läsa en text måste den ha tillräckligt god teknisk kvalitet. Det går att mäta 
läslighet någorlunda objektivt (2004:213). 
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3.3  Informationsgrafik 
 
Termerna lexivision, informationsgrafik, infografik och grafik är snarast att betrakta som 
synonymer (Pettersson 2003:140). En lexivision avser en väl strukturerad yta (ett uppslag, en sida 
eller en del därav) för lexivisuell information. I en lexivision integreras tryckt text- och 
bildinformation av flera typer. Löpande text, rubriker, bild- och löstexter, tabeller, listor, 
fotografier, analyserande bilder, kartor och diagram samordnas och samverkar till en informativ 
helhet för att förklara och åskådliggöra innehållet. Jag kommer i fortsättningen att använda 
termen informationsgrafik.  
 Lennart Strand (2004:190) hänvisar till en webbaserad undersökning gjord vid Mälardalens 
högskola, när han säger att informationsgrafik är värt att satsa på. En majoritet av läsarna svarade 
att de “ för det mesta” och “ alltid” tar del av informationsgrafik i en tidning. Samma 
undersökning visar att intressant, spännande och stimulerande utformning av nyhetsgrafik leder 
till att läsaren tar del av det övriga innehållet som finns på sidan. Slutsatsen blir att god 
nyhetsgrafik stimulerar till läsning. Vidare hänvisar Strand  (2004:188) till forskare som visar att 
bilder i läroböcker och faktaböcker kan ha såväl positiv, neutral som negativ effekt på 
inlärningen. Bilder som har enbart dekorativ funktion försämrar inlärningen i dessa sammanhang. 
Bilder används ofta där innehållet är viktigt, svårt att förstå och nytt för läsarna. Bilder kan hjälpa 
människor med lässvårigheter att förstå innehållet (Pettersson 2002 s. 124 ff.) Informationsgrafik 
innehåller verbovisuella (text och bild tillsammans) budskap som ger oss en helhetsbild av olika 
händelser, produkter och tjänster (Pettersson 2004:139). Det visuella minnet är bättre än det 
verbala, vilket gör att en kombination skapar bättre inlärnings- och minnesfunktioner (Bergström 
2001:117).  
  

3.4 Förstärkningar 
 
Inom inlärningspsykologin talar man om förstärkningar, det vill säga man får betalt för visad 
aktivitet. Förstärkningarna kan vara att man blir road eller att man får ny kunskap och ny 
information (Bergström 2001:124). En önskad förstärkning vid läsning av mitt 
informationsmaterial är att den energi man lägger ned för att ta till sig materialet ger en bättre 
förståelse av hur pensionssystemet i Sverige fungerar.  

 

4. Arbetsgång 
 
Min utgångspunkt för arbetet var att undersöka hur man kan öka förståelsen av ett 
informationsmaterial. Eftersom den största delen av allt informationsmaterial består av text var 
det naturligt för mig att börja med litteraturstudier om läsförståelse. Företaget Funka har 80 
procent av Sveriges myndigheter som kunder och jobbar med tillgänglighet. På deras hemsida 
kan man läsa; att centralt för tillgänglighet är att skriva begripligt och se till att förklara svåra ord 
och begrepp. Av Funka fick jag tipset att läsa ovan nämda avhandling av Monica Reichenberg 
Röst och kausalitet i lärobokstexter. En studie av elevers förståelse av olika textversioner. Den 
avhandlingen undersöker förståelsen hos elever i årskurs 7 men eftersom principerna för hur vi 
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alla avkodar text är de samma borde resonemanget vara gångbart även på vuxna, dvs min 
målgrupp. 
  Parallellt med litteraturstudierna började jag jobba med min förförståelse för ämnet Så funkar 
det – din ålderspension. Mitt första steg var att göra en förstudie med hjälp av enkäter. Jag 
skaffade mig en bild av huruvida  slumpvis utvalda personer tyckte sig veta hur pensionssystemet 
fungerar eller ej. Dessutom tog jag reda på om de tyckte att det var viktigt att veta hur systemet 
fungerar. 
 
Efter att jag tagit del av litteratur om läsförståelse och informationen i det orange kuvertet, 
började mitt arbete med att ta fram broschyren. Detta arbete följde tre steg:  
 

1. Framtagande av en grundläggande text 
2. Framtagande av modellen i form av grafik 
3. Sammanställning av text och grafik till en broschyr. 

 
 
Slutligen utvärderade jag förståelsen av min broschyr med hjälp av enkäter.  
Resultatet jämfördes sedan med utvärderingen av förståelsen av informationen i ren textform. 
 
 
 
Här nedan redogör jag mer detaljerat för hur jag har gått tillväga för att ta fram min broschyr.  
 

4.1 Förstudien 
 
Mitt första steg var att göra en förstudie. Med hjälp av enkäter skaffade jag mig en bild av vad  36 
för mig okända människor tyckte sig veta om hur pensionssystemet fungerar och om det är viktigt 
att veta hur det fungerar. Testpersonerna fick svara på frågorna: 
 

• Vet du hur pensionssystemet fungerar i Sverige idag? Om JA, hur har du fått reda på 
det/tagit reda på det? Om NEJ, hur skulle du vilja få reda på det/ ta reda på hur det 
fungerar? 

 
• Är det viktigt att veta hur pensionssystemet fungerar? 

 
Utöver dessa frågor fick de fylla i ålder, om de var studerande, arbetslösa, pensionärer eller om de 
arbetade (bilaga 2). Vidare fanns det en punkt - övrigt - om någon ville lägga till något. 
 Undersökningen gjordes i Falköping, på tåget mellan Falköping och Stockholm samt i Hässelby 
Gård. Falköping ligger i Västergötland och är en kommun med 31 000 invånare. I tätorten bor det 
16 000 invånare (Falköpings kommun 2009). Hässelby Gård är en stadsdel i Västerort inom 
Stockholms kommun med 8 620 invånare (Wikipedia 2005).  
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4.2 Framtagande av en grundläggande text 
 
Som jag nämnt ovan utgick jag från informationen i det orange kuvertet från 2008 när jag 
arbetade fram min broschyr om hur systemet fungerar. Jag bröt ned informationen mening för 
mening och lade till vad Reichenberg kallar koherens. Ett exempel är att jag på sidan 3 i 
broschyren reder ut begreppen om pensionsgrundande inkomst. Utifrån den pensionsgrundande 
inkomsten och ett eventuellt pensionsgrundande belopp räknar Försäkringskassan ut dina 
pensionsrätter. Går man in på Försäkringskassans hemsida och söker på "pensionsgrundande 
inkomst" på Fråga Hanna, en självbetjäningstjänst, får man svaret att det är arbetsinkomster plus 
ersättningar från socialförsäkring och arbetslöshetsförsäkring (pensionsgrundande belopp). Går 
man in på hemsidan från PPM och söker upp "pensionsgrundande inkomst" i deras ordlista, får 
man förklaringen att det är din årsinkomst minskad med den allmänna pensionsavgiften. I denna 
förklaring innefattas ej det pensionsgrundande beloppet, vilket förklaras för sig. Här skiljer sig 
alltså förklaringen av viktiga termer åt. Jag har i mitt material utgått från att den 
pensionsgrundande inkomsten inte innefattar det pensionsgrundande beloppet, eftersom det 
beloppet redovisas för sig i det orange kuvertet. Anledningen till att jag undersökt detta både på 
PPM:s och Försäkringskassana hemsidor är att de tillsammans står bakom det orange kuvertet. 
 
För att ytterligare underlätta läsförståelsen lade jag till det Reichenberg kallar en berättarröst. Min 
broschyr fick Försäkringskassan som tänkt avsändare. Genomgående i broschyren hänvisar jag 
till läsaren som Du. Avsändarens röst nämns som Vi. 
 
Termen avgift förekommer ofta när man läser om pensionssystemet, exempelvis 
arbetsgivaravgift, ålderspensionsavgift och pensionsavgift. Termen avgift förekommer så ofta att 
en testperson fick känslan av att man bara betalar in avgift på avgift utan att få tillbaks någonting 
i form av pengar den dagen man pensionerade sig. Jag bestämde mig därför för att i 
fortsättningen, både i texten och i grafiken, i möjligaste mån undvika att använda ordet avgift.  
 

4.3 Framtagande av modellen i form av grafik 
 
Det finns flera skilda typer av informationsgrafik och jag har arbetat med upplysningsgrafik, 
informationsgrafik som berättar hur någonting har varit, hur det är eller hur det kommer att bli 
(Pettersson 2003:628). Bra grafik är grafik som mottagaren har lätt att förstå, skriver Strand 
(2004:184). Vidare hänvisar han till Tony De Feria , Director of Consumer Marketing and 
Communications The Atlanta – Journal Constitution, som säger att grafiken ska vara enkel och 
exakt och att man skall utesluta onödiga utsmyckningar i diagram som beskriver komplicerade 
fakta.  
 
Då pensionssystemet är mycket komplicerat jobbade jag fram en så avskalad och enkel modell 
som möjligt, men som ändå visade varifrån pensionens olika delar kan komma (version 1). Jag 
avstod från att använda den i så många sammanhang använda pyramidformen då den kan 
uppfattas som värderande: "dit upp till toppen kan inte jag komma". Dessutom läser man en 
pyramid från toppen vilken visar den, för många människor, minsta delen av pensionen först - det 
privata sparandet. Eftersom vi läser från vänster till höger placerade jag den, för de allra flesta, 
största delen av pensionen först – den allmänna pensionen. Den fick dessutom vara störst till ytan. 
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Modellen ska dessutom fungera som minnesstöd när man gör sin mentala karta i huvudet under 
tiden man läser materialet eftersom det hela tiden kommer ny information som ska läggas till den 
gamla. Ett önskemål från Funka var en modell som man kan fylla på, och bygga ut, allteftersom 
man tog till sig information om systemet. 
 
 

 
 
Grafisk modell, version 1 
 
Jag utvärderade förståelsen av denna första version av modellen på 6 personer. Mina testpersoner 
visste att jag jobbade på ett arbete om pensionssystemet och samtliga tyckte att modellen 
underlättade förståelsen av systemet. Dock efterfrågade 3 av 6 testpersoner ytterligare 
illustrationer som förstärkning av informationen. I min strävan att hålla modellen så enkel som 
möjligt hade jag alltså tagit bort för mycket. Därför utarbetade jag en version 2 där jag lade till 
fyra förstärkande illustrationer; en arbetsgivare, en yrkesarbetande, en pensionär samt en 
avslutande ruta som förstärker grafikens huvudbudskap. 
 
 

  
 
Grafisk modell, version 2 
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4.4 Sammanställning av text och grafik till en broschyr 
 
För att dra till sig uppmärksamhet och motivera till läsning jobbade jag med brochyrens format 
och framsidan. För att motverka att broschyren åker direkt i papperskorgen valde jag ett format 
som "sticker ut". Istället för det så vanliga formatet vikt A4 – ark valde jag ett stående format, 
125  x 297 millimeter. Det stående rektangulära formatet skapar dynamisk rörelse i höjdled i 
motsats till det mer lugna liggande. Betraktaren granskar formatet zick – zackande uppifrån och 
ned. Det stående formatet kan dock ibland upplevas som trångt och ogeneröst (Bergström 
2001:28). Å ena sidan bedömde jag det nödvändiga i att välja ett format som stack ut. Å andra 
sidan begränsade detta val mig genom att jag blev styrd av det långsmala formatet. 
Informationsgrafiken fick härmed sin givna placering mitt på satsytan och en följd av detta brist 
på utrymme för luft på sidorna. 
  
För att underlätta förståelsen av materialet försågs broschyren med grafik, symboler, färgkodade 
avsnitt samt en ordlista.  
 
 
4.4.1 Symboler 
 
Jag skapade egna visuella förstärkningar till texten, symboler. Symboler ger möjlighet till snabb 
avläsning. Vår bilduppfattning är snabb och omedelbar, medan det tar längre tid att läsa och 
förstå motsvarande budskap i form av text. Symboler behöver inte likna det de representerar utan 
är entydiga genom bestämmelser i lagar och förordningar och genom konventioner. Ofta finns det 
ingen sjävklar tolkning av symboler (Pettersson 2004:152) varför jag skapade egna. Symbolerna 
jag skapade var: överstrykningspennan, "AHA", "Kom ihåg" och det orange kuvertet. Aha – 
symbolen syftar på den psykologiska termen för känslan man kan få vid plötslig insikt. Kom ihåg 
– symbolen syftar till att göra dig uppmärksam på att Sverige inte har någon fast pensionsålder. 
Du måste själv ansöka om din pension. 
  
Vid ett quick - and –dirtytest  frågade jag testpersonen Vilken typ av text tror du att du hittar 
bredvid denna symbol? Jag efterfrågade alltså inte vilket ämne testpersonen förväntade sig att 
hitta. Här nedan presenterar jag symbolerna och de omdömen de fick: 
 
Överstrykningspennan: 
"Extra viktig text; tyngd. Kroken att hänga upp informationen på. Behaglig och inarbetad symbol 
för viktigt. Någon har läst texten innan mig och hjälper, bryr sig, om att ta ut det viktigaste." 
 

 
 
Förstärkningen överstrykningspennan i form av ett utdrag ur broschyren. 
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AHA: 
"Färgen ger symbolen tyngd. Här får du reda på något som gör att du förstår bättre. Jag gillar den, 
positiv och folklig." 
 

 
 
AHA - symbolen  jag använder vid klargörandet av att den pensionsgrundande inkomsten är 
inkomst beräknad efter avdrag för din allmänna pensionsavgift (sidan 4 i broschyren). 
 
 
Kom ihåg: 
"Så här är det! Hör upp! Det här är extra viktigt! Den är glasklar: det här gäller alla!" 
 

 
  
 
Kom  ihåg - symbolen som används för att göra dig uppmärksam på att du själv måste ansöka om 
din pension (sidan 9 i broschyren). 
 
 
Orange kuvertet 
"Det här är det orange kuvertet!" 
 

 
Symbolen  jag använder  första gången jag presenterar "Min pension" (sidan 2 i broschyren). 
 
   

4.4.2 Informationsbroschyren "Så funkar det – din ålderspension" 
 
En broschyr innehåller ett antal bärande delar. Här nedan redovisas de delar jag har använt mig av 
i min broschyr: 
 
Förstasida 
 
På förstasidan valde jag att ha ansikten på människor födda efter 1954; stiliserade gråskalefoton. 
För att dra till sig uppmärksamhet har jag använt mig av närbilder av ansikten. Bilder på 
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människor, och då speciellt bilder på ansikten, är innehåll som ger bilden maximal 
uppmärksamhet (Pettersson 2002:127). Jag vill förstärka känslan av att det här materialet berör 
alla födda efter 1954 och därmed Dig. Närbilder skapar en slags intimitet (Bergström 2001:48). 
 
Jag valde att lista informationen som berättar vad broschyren kan erbjuda dig som läsare om du 
lägger ned energi på att ta till dig innehållet. Enligt Englund och Guldbrand (2004:93 ff) är listor  
oslagbara när det gäller att presentera information på ett överskådligt sätt. Punktlistor används där 
den inbördes ordningen inte har någon betydelse. 
 
Färgkodning 
 
Pensionens tre delar är färgkodade. Enligt Colin Ware är färgkodning att föredra när man vill 
klassificera olika kategorier av information. "When we wish to make it easy for someone to 
classify visual objects into separate categories, giving the objects distinctive colors is often the 
best solution" (Ware 2004:123). 
 
Text 
 
I sin grundform är texten genomläst av en journalist och Funkas språkexpert för att vara så lätt att 
ta till sig som möjligt. Skribenten behöver ta hänsyn till läsarens läsprocess. Budskapets läsbarhet 
avser läsarens möjlighet att uppfatta och förstå text och bilder. Graden av anpassning till 
mottagarnas förutsättningar, tidigare erfarenheter och minnen avgör om budskapet är läsbart. 
Pettersson (2004:212). 
 
Typsnitt 
 
Typsnittet i brödtexten är Baskerville, 11 punkter. Baskerville tillhör familjen Realer/ 
Transantikva, har rundande serifer och påtaglig men inte överdriven skillnad mellan hårstreck 
och grundstreck. Stilen är ett praktiskt brukssnitt som ofta fungerar bra på informativ text. Frank 
(2004:211). 
 
Anfang 
 
Frank  (2004:218) skriver "Genom att låta första bokstaven skilja sig i styrka, storlek  och 
utseende ger man läsaren en anvisning var texten börjar". Jag använde en anfang i början av 
broschyren för att tydligt visa ingången till texten, "här börjar den". Anfangen skiljer sig markant 
från övrig text genom sin storlek och därmed också genom sin styrka. 
 
Symboler  
 
Se avsnittet med samma rubrik ovan. 
 
Illustrationer 
 
På framsidan av broschyren placerade jag mönster i form av stiliserade pensionskuvert samt en 
orange högersida för att skapa en igenkänningseffekt. 
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Exempelpersoner 
 
Prognosen av exempelpersonernas framtida pensioner är framtagen av företaget Capitex som 
ligger bakom de flesta av pensionssnurrorna man hittar på nätet, inklusive den som minpension.se 
använder sig av. 
 
Ordlista 
 
Även i min broschyr använder jag mig av termer och begrepp. För att hålla nere textmassan valde 
jag att använda mig av en ordlista som förklarar dessa. Termer och begrepp i texten som förklaras 
i ordlistan har jag markerat med fet stil vilket ger tydlig kontrast. 
 
 

4.4.3  Textmaterialet  "Så funkar det – din ålderspension" 
 
Skillnader mellan broschyren och textversionen  
 
Broschyrens första stycke inleds med en anfang. Då detta stycke i textversionen hamnar en bit in i 
materialet har jag tagit bort den. Informationen som ligger i ramar i broschyren, kommer på några 
ställen i textversionen på annan plats för att förbättre flytet i texten.  
 I textversionen har jag valt att markera ord som förklaras i ordlistan med kursiv stil. Kursiv stil 
är inte lika iögonfallande som fet, och smälter bättre in i löpande text (Frank 2004:217). I 
broschyren däremot, markerade jag orden med fet stil där tydlig kontrast behövdes för att få orden 
att stå ut bland övriga förstärkningar av texten. 
 
 
 

5. Resultat 

5.1 Utvärdering av förstudien 
 
I enkätform (bilaga 2) ställdes två huvudfrågor till 36 personer:  
 
Vet du hur pensionssystemet fungerar i Sverige idag?  
 

• 13 personer svarade JA 
• 21 personer svarade NEJ  
• 2 person svarade både JA och NEJ. 
 

Både jakande och nekande svar hade en följdfråga:  
 
Om JA, hur har du fått reda på det/tagit reda på det? 
 

• Statliga institutioner 
• vänner 
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• information i brevlådan. internet 
• Bara vet 
• Media, främst tv men även debattartikar 
• Genom min arbetsplats och egen informationssökning 
• Annonser, oranga kuvert och diverse hemsidor. Det kunde varit enklare uppbyggt. 
• Fackligt 
• Genom TV Radio, tidningar, 
• massmedia 
• Media, reklam 
• Banken har informerat – oreangea kuvertet 
• Uppgift på deklarartionen 

 
Om NEJ, hur skulle du vilja få reda på/ ta reda på hur det fungerar?  

 
• vet ej 
• om några år, när jag är äldre 
• när jag blir äldre. 
• genom att få hem information om det i brevlådan 
• någon berättar! läsa igenom 20 sidor är inget intressant vid 22 års ålder 
• via internet 
• kanske information på tv. Mer reklam (som intresserar) 
• Få tala med någon som har erfarenhet och kan det. 
• info i skolan, arbetsplats, Enkelt och inte några svåra termer, i tidning. 
• Tycker att pensionssparande och liknande ska ingå i ett ämne i skolan under 

gymnasietiden som handlar om att bli vuxen; behandla ekonomiska aspekter 
• Tydlig info, hemskickat i form av folders t.ex. 
• Inte med posten för det orkar jag inte läsa. Kanske TV eller information på arbetsplatsen 
• internet 
• Få en visuell bild över vilka komponenter det består av samt möjlighet att få detaljerad 

underliggande information från respektive delkomponent. 
• En grundlig informationsbroschyr eller nått liknande 
• någon som förklarar 
• Ålderspensionär 
• - 
• jag vill ha en skriftlig tydlig information 
• lättförtåliga kurser, runt 60-års ålder. 
• Lyssna på information via massmedia 
  

Här ovan redogör jag för samtliga svar på följdfrågorna, oavsett om det var ett jakande eller ett 
nekan svar på den första frågan. Anledningen till detta är att jag under förstudien var intresserad 
av vad människor faktiskt svarar på frågor som har med källan till information om 
pensionssystemet att göra.  
 
I utgångsläget hade det jakande svaret ytterligare en följdfråga; Beskriv kortfattat hur det 
fungerar.  Jag valde dock att bortse från den frågan då jag bedömde att resultatet skulle bli svårt 
att mäta. Dessutom var det endast ett fåtal som besvarade den varför underlaget skulle ha låg 
tillförlitlighet för en bedömning. 
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Är det viktigt att förstå hur systemet fungerar  
  

• 35 personer svarade JA  
• 1 person svarade NEJ  

 
Enkäten i förstudien hade även rubriken Övrigt. Avsikten med det var att testpersonerna skulle få 
möjlighet att fritt kommentera sina tankar om pensionssystemet. I efterhand insåg jag att denna 
typ av information skulle bli svår att använda som ett underlag för slutsatser men möjlig som 
underlag för min diskussion. Jag har ändå valt att inte använda mig av kommentarerna under 
denna rubrik då dessa var av allför skiftande karaktär. 
 

5.2 Utvärdering av broschyren 
 
Utvärderingen av broschyren (tillika texten nedan) genomfördes med hjälp av en enkät (bilaga 3). 
Inledningen av enkäten innehöll ett antal bakgrundsfrågor som tog reda på ålder, yrkeskategori 
och huruvida du anser dig veta hur pensionssystemet fungerar samt om det är viktigt att veta hur 
pensionssystemet fungerar. Bakgrundsfrågorna besvarades innan testpersionerna fick ta del av 
själva broschyren/texten. Efter att ha tagit del av broschyren/texten ställdes tre kunskapsfrågor 
med givna svarsalternativ om innehållet. Därefter följde tre öppna kunskapfrågor om innehållet. 
Slutligen ställdes fyra övriga frågor. Då det inte är görligt att redovisa svaren på de öppna/övriga 
frågorna i en enkel uppställning har jag valt att under en egen rubrik visa det som är av intresse 
för min frågeställning. Jag har då samtidigt tittat på svaren från såväl gruppen som tog del av 
broschyren som från gruppen som endast tog del av textversionen. 
 
Resultatet av bakgrundsfrågorna: 
 
Vet du hur pensionssystemet fungerar i Sverige idag? 
 

• 1 person svarade JA  
• 2 personer svarade NEJ 
• 2 personer svarade både JA och NEJ 

 
Är det viktigt att veta hur pensionssystemet fungerar? 

• 5 personer svarade JA 
• 0 personer svarade NEJ 

 
Resultatet av kunskapsfrågorna med givna svarsalternativ: 
 
Från vilken ålder kan du gå i pension? 
 

• 4 personer svarade rätt på denna fråga 
 
 Hur stor del av dina inkomster går till den allmänna pensionen? 

 
• 5 personer svarade rätt på denna fråga 

 
Den totala pensionen består av…(pensionens tre delar) 
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• 5 personer svarade rätt på denna fråga 
 

5.3 Utvärdering av text 
 
Resultat av bakgrundsfrågorna: 
 
Vet du hur pensionssystemet fungerar i Sverige idag? 
 

• 2 personer svarade JA 
• 3 personer svarade NEJ 

 
 
Är det viktigt att veta hur pensionssystemet fungerar? 
 

• 4 personer svarade JA 
• 1 person svarade NEJ 

 
Resultat av kunskapsfrågorna med givna svarsalternativ: 
 
Från vilken ålder kan du gå i pension? 
 

• 5 personer svarade rätt på denna fråga 
 

Hur stor del av dina inkomster går till den allmänna pensionen? 
 

• 5 personer svarade rätt på denna fråga 
 

Den totala pensionen består av…(pensionens tre delar) 
 

• 5 personer svarade rätt på denna fråga 
 
 

5.4 Utvärdering av öppna/övriga frågor 
 
Frågorna jag ställde var (bilaga 3) 
 
Beskriv hur premiepensionen fungerar 
Beskriv hur du kan göra en prognos av din egen pension 
Beskriv kortfattat hur pensionssystemet i Sverige fungerar med ord/och eller bild. 
Hjälper den här broschyren dig att… 
Vad skulle få dig motiverad att lära dig mer om din pension? 
Använde du ordlistan vid genomläsningen? Tror du att du skulle …..  
 
Utifrån min frågeställning redovisar jag här nedan ett antal intressanta svar. 
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På frågan Beskriv hur premiepensionen fungerar svarade fyra av tio minns ej/ vet ej. Tre av 
dessa fyra testpersoner hade läst textversionen.  
 
På frågan Beskriv hur du kan göra en prognos av din egen pension nämner fyra av fem av de 
som läst broschyren minpension.se, mot en av fem av de som läst textversionen. Minpension.se 
nämndes i materialen som verktyg för att göra sin egen pensionsprognos. 
 
Den öppna frågan Beskriv kortfattat hur pensionssystemet i Sverige fungerar i ord och/ eller 
bild syftade till att undersöka om pensionens tre delar, som poängteras i materialet, har uppfattats. 
Fyra av fem av de som läst broschyren har tagit upp de tre delarna mot tre av fem av de som har 
läst textversionen.  
 
Den övriga frågan Hjälper den här broschyren/ textmaterialet dig att: gå in på 
www.minpension.se och göra en egen pensionsprognos? Läsa på i dina papper för att förstå 
vad som egentligen står där? gav följande resultat:  

• nio av tio har svarat att de får/ eventuellt får  hjälp av broschyren/ textmaterialet att gå in 
på minpension.se. Av dessa nio hade fyra läst broschyren och fem textversionen.  

• Fem personer svarade JA och EVENTUELLT på om broschyren hjälper dem att förstå 
vad som egentligen står i deras pensionspapper. Av dessa hade fyra läst textmaterialet 
och två broschyren 

 
Frågan Vad skulle få dig motiverad att lära dig mer om din pension? handlade om motivation. 
Av de tio testpersonerna var det bara en som svarade med ett konkret svar: "En enkel broschyr 
med info och hänvisningar till hemsidor med mer omfattande info. (Som den jag precis har läst)". 
Övriga svar var spretande: två av tio vet redan hur det fungerar, två är inte motiverade nu, utan 
blir förmodligen det när de blir äldre (en av dessa efterlyste ett enklare system), en tycker det är 
jätteviktigt, specieltt nu efter finanskrisen, men ger inget svar, en tror att mer tid över skulle 
motivera och tre stycken har svarat vet ej/ ingenting just nu. 
 Nio av tio personer har uppgett att det är viktigt att veta hur pensionssystemet fungerar, men 
bara en har svarat med ett konkret förslag på vad som skulle få henne motiverad.  
 
Den tredje övriga frågan bestod av flera delfrågor, där den första Använde du ordlistan vid 
genomläsningen? missförstods av åtmistone de testpersoner som svarade ja på frågan trots att jag 
såg att de inte använde den. Övriga delfrågor var: Tror du att du skulle använda ordlistan om du 
tog dig tid att sätta dig in i systemet, satt med ditt orange kuvert hemma, eller var inne på 
minpension.se?  
 Sju av tio svarade att de skulle använda ordlistan om de tog sig tid att sätta sig in i systemet. 
Sju, eventuellt åtta, skulle använda den om de satte sig ned med orange kuvertet och sju av tio, 
angav att de skulle använda den om de gick in på minpension.se. Två personer svarade nej på alla 
delfrågorna, båda har uppgett att de vet sedan tidigare hur systemet fungerar.  
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7.0 Slutsats 
 
Går det att underlätta förståelsen av pensionssystemet med hjälp av en broschyr som är förstärkt 
med grafik, betydelsebärande bilder och symboler?  
 
Utifrån kunskapsfrågorna går det inte att avläsa någon skillnad i förståelsen mellan broschyr- och 
textmaterialet. Däremot ger svaren på de öppna/övriga frågorna en fingervisning om att det finns 
en skillnad i om hur man förstår pensionssystemet. Till exempel kunde vi i resultatet se en 
skillnad i beskrivningen av hur premiepensionen fungerar. En klart övervägande del av de som 
har svarat minns ej/vet ej kommer från gruppen som endast läst textversionen. Vidare kan vi se 
att en övervägande del av de som läst broschyren både hänvisar till minpension.se och det orange 
kuvertet när jag frågar om beskrivningen av en pensionsprognos. Endast en av fem som läst 
textversionen gjorde motsvarande hänvisning. Däremot verkar det inte vara någon större skillnad 
på huruvida broschyren eller taxtversionen skulle vara en katalysator för att aktivt gå in på 
minpension.se och göra en prognos. En svaghet vid denna analys är det låga antalet enkätsvar. 
Möjligen skulle ett tydligare mönster framträda vid ett större utval av testpersoner. Kanske är det 
också så att den lilla skillnaden i förståelsen av pensionssystemet beror på att informationen i min 
broschyr fortfarande är alltför komplex.  
 
Är det viktigt att förstå hur pensionssystemet fungerar? 
 
På den här frågan ger min undesökning ett klart JA. Som stöd för denna mening finns ett tydligt 
underlag både från utvärderingen av förstudien och utvärderingen av broschyr/text. Vid alla tre 
svarstillfällena har en klart övervägande del av testpersonerna svarat JA på frågan. Det torde 
alltså inte råda något tvivel om att människor tycker att det är viktigt att förstå hur 
pensionssystemet fungerar. En styrka för denna slutsats är att vid utvärderingen av denna fråga så 
har jag haft ett större antal enkätsvar att luta mig mot.  
 
Förutom ovanstående slutsater, som utgår från mina frågeställningar, har jag också kunnat dra en 
annan slutsats. Det är av vikt att information om pensionssystemet går ut via många olika kanaler. 
Det visas klart i resultatet från följdfrågorna i utvärderingen av förstudien. Det är dessutom så att 
denna slutsats stöds av såväl de som har svarat jakande på den första huvudfrågan som de som 
svarat nekande. 
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8.0 Diskussion 
 
Pensionssystemet i Sverige idag är mycket komplext. Den information som finns om hur 
pensionssystemet fungerar finner jag otillgänglig. Det finns ett behov av att veta hur systemet 
fungerar. Är människor villiga att ens försöka förstå hur systemet fungerar? Ja, det tror jag. Det 
var inte svårt att få mäniskor att besvara enkäter om pensionssystemet: "Snälla , klargör!" "Är du 
expert?" var vanliga reaktioner.  
 
I min förstudie var jag intresserad av vad folk faktiskt svarade på frågor angående varifrån man 
fått eller ville få information om pensionssystemet. Av resultatet framgår att det är av stor vikt att 
denna information ges genom många olika kanaler. Där ser jag en möjlighet för min broschyr att 
tillfredsställa vissa behov. Till exempel skulle den kunna vara lämplig att använda i samband med 
kurser, följa med det orange kuvertet och/eller som information i skolor och på arbetsplatser.   
 
För att kunna göra tydligare slutsater kunde mina enkäter, så här i efterhand, varit utformade med 
mer fokus på klara svarsalternativ. Dock fanns det både inledningsvis och under arbetets gång ett 
stort intresse från min sida att ta reda på hur männsikor formulerar sig kring förståelsen av hur 
pensionssystemet fungerar. Detta intresse har gett mig en rad givande insikter kring hur komplex 
och svår denna fråga är. 
 
 
 

8.1 Källkritik 
Jag har utgått från Monica Reichenbergs avhandling Röst och kausalitet i lärobokstexter. En 
studie av elevers förståelse av olika textversioner när jag sökt fakta att utgå från när det gäller 
läsförståelse. Reichenberg finns dessutom som medförfattare till boken Den hemliga koden. 
Aktuell forskning om läsning (2006),utgiven av  Vetenskapsrådet. Vetenskapsrådet är en statlig 
myndighet som har i uppdrag från regeringen att stödja och främja svensk grundforskning inom 
alla vetenskapsområden. Jag har inte sökt fakta från annat håll angående läsförståelse.   
 
 

 
9.0 Slutord 
Sist men inte minst: 
Tack till mina barn, min handledare på Mälardalens högskola Janne Frohm, Karin och Stefan på 
Funka, Helena, Tobbe och alla andra som hjälpt till med att testa, utvärdera samt svara på frågor. 
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Bilaga 1 
 
Hela detta stycke är ett referat ur Avskalade texter ofta svåra att begripa. Skolledaren, 
5/6, s. 4 – 8 av Kerstin Lööv (2002). 
 
Originalversion 
Regeringen utarbetar förslag till nya lagar. När lagförslaget har blivit godkänt av kunniga 
jurister bestäms den nya lagen av riksdagen. 
 
Frågor som originaltexten inte besvarar är: Varför måste jurister godkänna förslagen? 
Vem är det egentligen som bestämmer vilka lagar vi ska ha? Hur stor makt har egentligen 
regeringen? Regeringen tycks bara komma med förslag, juristerna ska godkänna 
förslagen och sedan får riksdagen “ bestämma”. En rad överhoppade tankeled gör det 
svårt för läsaren. 
När de implicita orsakssambanden lagts till blir det på följande sätt: 
 
Kasualitetsversionen 
Regeringen utarbetar förslag till nya lagar.  
Eftersom det är ett ganska svårt arbete får de hjälp av kunniga jurister. När lagförslagen 
är klara bestämmer riksdagen om vi ska ha de nya lagarna eller inte.  
 
Röstversion 
Det är ministrarna i regeringen som arbetar fram förslag till nya lagar. De får hjälp av 
kunniga jurister att skriva ner sina förslag. När ministrarna är klara lämnar de förslagen 
till riksdagen. Sedan är det medlemmarna i riksdagen som bestämmer om vi ska ha 
lagarna eller inte. 
 
Slutligen har hon lagt till både röst och kausalitet. Förutom att relationerna mellan 
riksdag, regering och jurister friläggs för att läsaren ska göra rätt koppplingar får man 
veta varför juristerna är med: 
 
Röst/ kausalitetversion 
Det är ministrarna I regeringen som arbetar fram förslag till nya lagar.De får hjälp av 
kunniga jurister att skriva ned förslagen, eftresom det kan vara ganska svårt ibland. När 
ministrarna är klara lämnar de förslag till riksdagen. Sedan är det medlemmarna I 
riksdagen som bestämmer om vi ska ha de nya lagarna eller ej. 
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 

Utvärderingsfrågor informationsbroschyren "Så funkar det – din 
ålderspension" 
Vänligen ringa in ditt svarsalternativ! 
 
1. Ålder  - 18     19 – 25     26 – 45      46 – 55      56 – 65      66 –  
 
2. Student      Arbetslös      Pensionär      Arbetar, yrke: 
 
3. Vet du hur pensionssystemet fungerar i Sverige idag? JA      NEJ 
 
Om ja, hur har du fått reda på det/ tagit reda på det 
Svar: 
 
4. Om Nej, varför inte? 
Svar: 
 
5. Är det viktigt att veta hur pensionssystemet fungerar      JA      NEJ 
 
6. Vänligen, läs igenom materialet, det tar ungefär 15 minuter. 
 
Besvara följande fem frågor! 
Vänligen ringa in ditt svarsalternativ! 
a. Från vilken ålder kan du gå i pension? 

•    61 
•    63 
•    65 
•  

b. Hur stor del av dina inkomster går till allmänna pension? 
• 12,5 % 
• 18,5 % 
• 30,5 % 

 
c. Den totala pensionen består av 

• Allmän pension, garantipension, pensionsrätt 
• Pensionsgrundande inkomst, allmän pension, tjänstepension 
• Allmän pension, tjänstepension, privat sparande 

 
d. Beskriv hur premiepensionen fungerar: 
 
e. Beskriv hur du kan göra en prognos av din egen pension: 
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8. Vänligen ringa in det rätta: 
Jag har läst          textmaterialet            broschyren 
 
9. Beskriv kortfattat hur pensionssystemet  i Sverige fungerar med ord och / eller bild. 
     Använd gärna baksidan av pappret. 
 
10. Hjälper den här broschyren dig att: 

• Gå in på minpension.se och göra en egen pensionsprognos? 
• Läsa på i dina papper för att förstå vad som egentligen står där? 

 
11. Vad skulle få dig motiverad att lära dig mer om din pension? 
 
12. Använde du ordlistan vid genomläsningen? Tror du att du skulle använda ordlistan 
om du tog dig tid att sätta dig in i systemet, satt med ditt orange kuvert hemma, eller var 
inne på minpension.se? 
 
13. Skriv gärna övriga åsikter du har om materialet! 
Ta gärna baksidan på pappret till hjälp! 
 
Tack för hjälpen! 
 
 
Testperson ___________________ 
 
Test_________________________ 
 
Datum_______________________ 
 
 
 
 
 
 


