
Case om pension
Materialet tillhör metodstöd: Pension och annat ekonomiskt stöd

Naomi har jobbat sedan hon var 16 år och har de 
senaste 20 åren varit chef på ett stort företag och 
haft en hög lön. Hon har haft lön från sina 
arbetsgivare under hela sitt arbetsliv. Hon har 
också sparat i fonder sedan många år tillbaka.

Naomis man Oliver har varit sjukskriven i många 
år. Tillsammans har de två barn. Plötsligt dör 
Naomi och Oliver blir änkling och ensamstående 
pappa.

Hassan har en master från universitetet och har 
varit egenföretagare större delen av sitt liv. Han 
har aldrig varit anställd av någon annan. Han har 
inte sparat någonting (varken 4,5 % av sin lön 
som tjänstepension eller till privat pension).

Vincent har jobbat inom restaurang i många år. 
Han �ck lön svart och hans arbetsgivare betalade 
inte in till tjänstepensionen.

Anna har jobbat som lärare. Hon har fått sin 
tjänstepension inbetald av sin arbetsgivare, men 
inte sparat någon pension själv.

Alma har jobbat inom sjukvården en stor del av 
sitt liv. Hon har också jobbat deltid i butik och 
varit arbetslös några år. Hon har tre barn och när 
barnen var små arbetade hon inte. Då var hon 
hemma och tog hand om barnen. Under de åren 
�ck hon föräldrapenning istället för lön. 

Case 1: Alma har arbetat inom sjukvården

Alma har arbetat inom sjukvården under 
en stor del av sitt liv. Hon har också arbetat 
deltid i en butik och varit arbetslös några 
år. Hon har tre barn. När de var små 
arbetade hon inte. Då var hon hemma och 
tog hand om dem. Under de åren hon var 
hemma och tog hand om sina barn fick hon 
föräldrapenning istället för lön.

Naomi har jobbat sedan hon var 16 år och har de 
senaste 20 åren varit chef på ett stort företag och 
haft en hög lön. Hon har haft lön från sina 
arbetsgivare under hela sitt arbetsliv. Hon har 
också sparat i fonder sedan många år tillbaka.

Naomis man Oliver har varit sjukskriven i många 
år. Tillsammans har de två barn. Plötsligt dör 
Naomi och Oliver blir änkling och ensamstående 
pappa.

Hassan har en master från universitetet och har 
varit egenföretagare större delen av sitt liv. Han 
har aldrig varit anställd av någon annan. Han har 
inte sparat någonting (varken 4,5 % av sin lön 
som tjänstepension eller till privat pension).

Vincent har jobbat inom restaurang i många år. 
Han �ck lön svart och hans arbetsgivare betalade 
inte in till tjänstepensionen.

Anna har jobbat som lärare. Hon har fått sin 
tjänstepension inbetald av sin arbetsgivare, men 
inte sparat någon pension själv.

Alma har jobbat inom sjukvården en stor del av 
sitt liv. Hon har också jobbat deltid i butik och 
varit arbetslös några år. Hon har tre barn och när 
barnen var små arbetade hon inte. Då var hon 
hemma och tog hand om barnen. Under de åren 
�ck hon föräldrapenning istället för lön. 

Case 2: Naomi har varit chef på ett företag

Naomi har arbetat sedan hon var 16 år. De 
senaste 20 åren har hon varit chef på ett 
stort företag och haft en hög lön. Hon har 
fått lön från sina arbetsgivare under hela 
sitt arbetsliv. Hon har också sparat i fonder 
sedan många år tillbaka.

Naomi har jobbat sedan hon var 16 år och har de 
senaste 20 åren varit chef på ett stort företag och 
haft en hög lön. Hon har haft lön från sina 
arbetsgivare under hela sitt arbetsliv. Hon har 
också sparat i fonder sedan många år tillbaka.

Naomis man Oliver har varit sjukskriven i många 
år. Tillsammans har de två barn. Plötsligt dör 
Naomi och Oliver blir änkling och ensamstående 
pappa.

Hassan har en master från universitetet och har 
varit egenföretagare större delen av sitt liv. Han 
har aldrig varit anställd av någon annan. Han har 
inte sparat någonting (varken 4,5 % av sin lön 
som tjänstepension eller till privat pension).

Vincent har jobbat inom restaurang i många år. 
Han �ck lön svart och hans arbetsgivare betalade 
inte in till tjänstepensionen.

Anna har jobbat som lärare. Hon har fått sin 
tjänstepension inbetald av sin arbetsgivare, men 
inte sparat någon pension själv.

Alma har jobbat inom sjukvården en stor del av 
sitt liv. Hon har också jobbat deltid i butik och 
varit arbetslös några år. Hon har tre barn och när 
barnen var små arbetade hon inte. Då var hon 
hemma och tog hand om barnen. Under de åren 
�ck hon föräldrapenning istället för lön. 

Case 3: Oliver har varit sjukskriven

Naomis man Oliver har varit sjukskriven 
i många år. Tillsammans har de två barn. 
Plötsligt dör Naomi och Oliver blir änkling 
och ensamstående pappa.
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Naomi har jobbat sedan hon var 16 år och har de 
senaste 20 åren varit chef på ett stort företag och 
haft en hög lön. Hon har haft lön från sina 
arbetsgivare under hela sitt arbetsliv. Hon har 
också sparat i fonder sedan många år tillbaka.

Naomis man Oliver har varit sjukskriven i många 
år. Tillsammans har de två barn. Plötsligt dör 
Naomi och Oliver blir änkling och ensamstående 
pappa.

Hassan har en master från universitetet och har 
varit egenföretagare större delen av sitt liv. Han 
har aldrig varit anställd av någon annan. Han har 
inte sparat någonting (varken 4,5 % av sin lön 
som tjänstepension eller till privat pension).

Vincent har jobbat inom restaurang i många år. 
Han �ck lön svart och hans arbetsgivare betalade 
inte in till tjänstepensionen.

Anna har jobbat som lärare. Hon har fått sin 
tjänstepension inbetald av sin arbetsgivare, men 
inte sparat någon pension själv.

Alma har jobbat inom sjukvården en stor del av 
sitt liv. Hon har också jobbat deltid i butik och 
varit arbetslös några år. Hon har tre barn och när 
barnen var små arbetade hon inte. Då var hon 
hemma och tog hand om barnen. Under de åren 
�ck hon föräldrapenning istället för lön. 

Case 4: Hassan har varit egenföretagare

Hassan har en masterexamen från 
universitetet och har varit egenföretagare 
större delen av sitt liv. Han har aldrig varit 
anställd av någon annan. Han har inte 
sparat någonting till pensionen, varken 4,5 
% av sin lön som tjänstepension eller eget 
sparande.

Naomi har jobbat sedan hon var 16 år och har de 
senaste 20 åren varit chef på ett stort företag och 
haft en hög lön. Hon har haft lön från sina 
arbetsgivare under hela sitt arbetsliv. Hon har 
också sparat i fonder sedan många år tillbaka.

Naomis man Oliver har varit sjukskriven i många 
år. Tillsammans har de två barn. Plötsligt dör 
Naomi och Oliver blir änkling och ensamstående 
pappa.

Hassan har en master från universitetet och har 
varit egenföretagare större delen av sitt liv. Han 
har aldrig varit anställd av någon annan. Han har 
inte sparat någonting (varken 4,5 % av sin lön 
som tjänstepension eller till privat pension).

Vincent har jobbat inom restaurang i många år. 
Han �ck lön svart och hans arbetsgivare betalade 
inte in till tjänstepensionen.

Anna har jobbat som lärare. Hon har fått sin 
tjänstepension inbetald av sin arbetsgivare, men 
inte sparat någon pension själv.

Alma har jobbat inom sjukvården en stor del av 
sitt liv. Hon har också jobbat deltid i butik och 
varit arbetslös några år. Hon har tre barn och när 
barnen var små arbetade hon inte. Då var hon 
hemma och tog hand om barnen. Under de åren 
�ck hon föräldrapenning istället för lön. 

Case 5: Vincent har arbetat inom 
restaurang

Vincent har arbetat inom restaurang i 
många år. Han arbetade svart, det vill säga 
utan anställningskontrakt och utan att 
betala skatt. Hans arbetsgivare betalade 
inte in till Vincents tjänstepension.

Naomi har jobbat sedan hon var 16 år och har de 
senaste 20 åren varit chef på ett stort företag och 
haft en hög lön. Hon har haft lön från sina 
arbetsgivare under hela sitt arbetsliv. Hon har 
också sparat i fonder sedan många år tillbaka.

Naomis man Oliver har varit sjukskriven i många 
år. Tillsammans har de två barn. Plötsligt dör 
Naomi och Oliver blir änkling och ensamstående 
pappa.

Hassan har en master från universitetet och har 
varit egenföretagare större delen av sitt liv. Han 
har aldrig varit anställd av någon annan. Han har 
inte sparat någonting (varken 4,5 % av sin lön 
som tjänstepension eller till privat pension).

Vincent har jobbat inom restaurang i många år. 
Han �ck lön svart och hans arbetsgivare betalade 
inte in till tjänstepensionen.

Anna har jobbat som lärare. Hon har fått sin 
tjänstepension inbetald av sin arbetsgivare, men 
inte sparat någon pension själv.

Alma har jobbat inom sjukvården en stor del av 
sitt liv. Hon har också jobbat deltid i butik och 
varit arbetslös några år. Hon har tre barn och när 
barnen var små arbetade hon inte. Då var hon 
hemma och tog hand om barnen. Under de åren 
�ck hon föräldrapenning istället för lön. 

Case 6: Anna har arbetat som lärare

Anna har arbetat som lärare. Hennes 
arbetsgivare har betalat in till hennes 
tjänstepension. Hon har inte sparat pengar 
till pensionen själv.
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