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Nationalsången i reklam för pension på andra språk 

Med arabisk, persisk och latinsk tolkning av nationalsången kampanjar 

Pensionsmyndigheten om att alla som bor och arbetar i Sverige har rätt 

till pension. I kampanjen ingår också ett webbtest, flerspråkig personal på 

65 platser i Göteborg, Malmö och Stockholm samt annonsering till dem 

som surfar på utländska nyhetssidor från Sverige. 

Under november–december riktar Pensionsmyndigheten budskapet att alla som arbetar 

eller bor i Sverige har rätt till pension, till åtta språkgrupper som inte har svenska som 

modersmål. 

– Vi har ett uppdrag att informera alla invånare i Sverige om pension. Många personer 

som bor och arbetar i Sverige sedan flera år förstår svenska men uppmärksammar en 

kampanj på sitt eget modersmål bättre, säger Sten Eriksson, kommunikationschef. 

– Pensionssparare som är utrikesfödda har också ett lägre snitt i intjänad pension 

beroende på yngre snittålder, kortare tid i Sverige, högre arbetslöshet med mera. 

Utrikesfödda är en grupp som riskerar att få låg framtida pension.  

Kampanjen består av flerspråkpersonal vid 65 tillfällen i olika delar av Stockholm, 

Göteborg och Malmö, annonser i tryckta tidningar i Sverige på andra språk och på 

utländska nyhetssidor som leder till webbtest – samt radioreklam med nationalsången i 

arabisk, persisk och latinsk tolkning: www.youtube.com/Pensionsmyndighetens  

Radioreklamen inleds med olika specialarrangemang av nationalsången ”Du gamla du 

fria” och sedan berättar en röst att alla som arbetar och bor i Sverige har rätt till 

pension samt hur man kan kontakta oss. Reklamen sänds på tre språk i arabiska, 

persiska och spanska radiostationer som sänder i Sverige. 

Bosättningstid i Sverige i orange kuvert 

En nyhet i nästa orange kuvert är att för dem med låg intjänad pension så kommer 

prognosen för garantipensionen att beräknas efter uppskattat antal år i Sverige. 

Tidigare baserades prognosen på full bosättningstid, alltså att man varit bosatt i landet 

i 40 år mellan 16–64 år. Ändringen infördes redan i maj för dem som loggar in via 

Pensionsmyndighetens webbplats, olika banker eller direkt på www.minpension.se  

Webbtestet på åtta olika språk 

www.pensionsmyndigheten.se/arabiska  

www.pensionsmyndigheten.se/farsi  

www.pensionsmyndigheten.se/polska  

www.pensionsmyndigheten.se/engelska  

http://www.youtube.com/Pensionsmyndighetens
http://www.minpension.se/
http://www.pensionsmyndigheten.se/arabiska
http://www.pensionsmyndigheten.se/farsi
http://www.pensionsmyndigheten.se/polska
http://www.pensionsmyndigheten.se/engelska
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www.pensionsmyndigheten.se/spanska  

www.pensionsmyndigheten.se/bks  

www.pensionsmyndigheten.se/turkiska  

www.pensionsmyndigheten.se/somaliska 

Reklambyrå är Kärnhuset och underleverantör är Kapi Marketing som är specialiserad 

på mångkulturell kommunikation.  

Kampanjen kostar 3,7 miljoner kronor. Det täcker produktion av material till 

kampanjen, översättningar, resor, kampanjpersonal, samt annonsering och distribution. 

Under hösten uppmärksammar och informerar vi också om vad som är bra att tänka på 

när det gäller pensionen under föräldratiden. Läs mer om småbarnsföräldrakampanjen 

www.pensionsmyndigheten.se/SmabarnsforaldrarOchPension.html  

Flerspråkskampanjen www.pensionsmyndigheten.se/Flersprakskampanj.html  

Pressmeddelandet www.pensionsmyndigheten.se/sprakkampanj14.html  

Kampanjbroschyren  

Kampanjaffisch  

 

Exempel på nätreklam  

http://www.pensionsmyndigheten.se/spanska
http://www.pensionsmyndigheten.se/bks
http://www.pensionsmyndigheten.se/turkiska
http://www.pensionsmyndigheten.se/somaliska
http://www.pensionsmyndigheten.se/SmabarnsforaldrarOchPension.html
http://www.pensionsmyndigheten.se/Flersprakskampanj.html
http://www.pensionsmyndigheten.se/sprakkampanj14.html
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För vidare information 

Sten Eriksson, kommunikationschef, 070–865 24 24 

Mattias Bengtsson Byström, pressekreterare, 0736–27 53 83 

Mer om de åtta språken 

Arabiska är ett av Sveriges största andraspråk. Pensionsmyndigheten har tidigare haft 

kampanj riktad till denna språkgrupp med gott resultat. För att säkerställa att 

kommunikationen når ut till denna språkgrupp använder vi oss av arabiska 

nyhetswebbplatser som är populära bland arabisktalande i Sverige. Radioannonser i 

arabisk radiostation som sänder i Sverige. 

Bosniska, kroatiska, serbiska – BKS (samlingsnamnet för bosniska, kroatiska och 

serbiska) är ett av Sveriges största språk. Många som flydde från Balkan till Sverige 
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på 1990-talet börjar närma sig pensionsåldern. Det finns därför ett behov av 

kommunikation på bosniska, kroatiska och serbiska som sker via annonser på större 

nyhetswebbplatser i Balkan med besökare från Sverige. 

Turkiska var tidigare ett av Sveriges största minoritetsspråk. Fortfarande är det ett 

viktigt språk för att kommunicera med den äldre befolkningen med ursprung i Turkiet. 

Kommunikation sker via större turkiska nyhetsmedier med mycket besökare från 

Sverige. 

Polska – polsktalande söker sig till Sverige för både tillfälliga arbeten och för att 

bosätta sig permanent. Närheten till Polen och Polens EU-medlemskap 2004 gör att 

utbytet mellan våra länder har ökat. Vi kommunicerar med polsktalande via stora 

polska nyhetswebbplatser som har många besökare från Sverige. 

Persiska/farsi – Flertalet av de persisktalande bor i Göteborg och Stockholm och 

många närmar sig nu pensionsåldern. Vi använder bland annat persiska 

lokalradiostationer i Göteborg och Stockholm för att sprida information om 

Pensionsmyndigheten. Radioannonser i persisk radiostation som sänder i Sverige. 

Spanska – i och med att många flydde Chile i början av 1970-talet blev spanska 

snabbt ett av de större språken i Sverige. Inflyttning från Chile har fortsatt efter den 

första vågen av exilchilenare samt från andra spanskspråkiga länder i Latinamerika. 

Kommunikation sker via populära spanskspråkiga webbplatser med besökare från 

Sverige. Radioannonser på spanska i radiostation som sänder i Sverige. 

Somaliska – den största invandringen från Somalia har skett de senaste 10 åren varav 

behovet av information på somaliska är stort. Vi kommunicerar med den 

somaliskspråkiga befolkningen muntligen, via somaliskspråkiga ”ambassadörer” som 

informerar och berättar om Pensionsmyndigheten och vart man kan vända sig för att få 

hjälp samt via somaliska webbplatser med besökare från Sverige.  

Engelska – av våra internationella webbsidor på pensionsmyndigeheten.se är de 

engelska sidorna ett av de språk som är mest välbesökta därför finns 

kampanjwebbplatsen och foldern även på engelska. Annonser kommer också att ske 

på engelska, vi annonserar på webbplatser från gamla brittiska kolonier som till 

exempel Indien, Filippinerna och Karibien. 
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Schema personliga möten om pension på olika språk – Stockholm 

Vecka 45 måndag 3/11 tisdag 4/11 onsdag 5/11 torsdag 6/11 fredag 7/11 lördag 8/11 

Område Alby 

Bandhagen / 

Högdalen 

Brandbergen 

(Handen–

Haninge 

Centrum) Bredäng Farsta Fisksätra 

Tid 10.00–16.00 10.00–16.00 10.00–16.00 10.00–16.00 10.00–16.00 11.00–17.00 

Språk 

Arabiska och 

polska 

Spanska och 

arabiska 

Arabiska och 

engelska 

(polska) 

Arabiska (spanska) 

och somaliska Farsi och arabiska 

Farsi och 

arabiska 

  

      
Vecka 46 måndag 10/11 tisdag 11/11 onsdag 12/11 torsdag 13/11 fredag 14/11 lördag 15/11 

Område Fittja Flemingsberg Hallunda Högdalen 

Jakobsberg och 

Kallhäll 

Kista och 

Husby 

Tid 10.00–16.00 10.00–16.00 10.00–16.00 11.00–17.00 11.00–17.00 11.00–17.00 

Språk Spanska och farsi 

Arabiska och 

turkiska 

Arabiska och 

somaliska Polska och Spanska 

Somaliska och 

arabiska 

Somaliska 

och polska 

  

      
Vecka 47 måndag 17/11 tisdag 18/11 onsdag 19/11 torsdag 20/11 fredag 21/11 lördag 22/11 

Område Rinkeby Rågsved 

Skarpnäck och 

Bagarmossen Skärholmen 

Sundbyberg och 

Hallonbergen 

Södertälje 

Centrum 

Tid 10.00–16.00 11.00–17.00 10.00–16.00 11.00–17.00 10.00–16.00 11.00–17.00 

Språk 

Arabiska och 

farsi 

Spanska och 

turkiska 

Somaliska och 

polska BKS och arabiska Farsi och arabiska 

Farsi och 

arabiska 

  

      
Vecka 48 måndag 24/11 tisdag 25/11 onsdag 26/11 torsdag 27/11 fredag 28/11 lördag 29/11 

Område Tensta Vårberg 

Vällingby och 

Hässelby Högdalen Rinkeby Rågsved 

Tid 10.00–16.00 11.00–17.00 10.00–16.00 11.00–17.00 11.00–17.00 11.00–17.00 

Språk 

Polska och 

somaliska 

Turkiska och 

spanska Farsi och polska BKS och Turkiska 

Somaliska och 

arabiska 

Farsi och 

polska 

  

      
Vecka 49 måndag 1/12 tisdag 2/12 onsdag 3/12 torsdag 4/12 fredag 5/12 lördag 6/12 

Område Hallunda Fittja Skärholmen Högdalen Kista och Husby Tensta 

Tid 11.00–17.00 11.00–17.00 10.00–16.00 11.00–17.00 10.00–16.00 11.00–17.00 

Språk 

Polska och 

spanska 

Somaliska och 

arabiska 

Polska och 

arabiska Turkiska och BKS Farsi och arabiska 

Farsi och 

arabiska  

       

Schema personliga möten om pension på olika språk – Malmö 

Vecka 46 tisdag 11/11 onsdag 12/11 torsdag 13/11 fredag 14/11 lördag 15/11 

Område   

Södra innerstan 

(Möllan) Centralen   

Centrala Malmö, 

Triangeln  

Tid   11.00–17.00 11.00–17.00   10.00–16.00 

Språk   

Somaliska och 

polska 

Spanska och 

BKS   

Turkiska och 

arabiska 
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Vecka 47 tisdag 18/11 onsdag 19/11 torsdag 20/11 fredag 21/11 lördag 22/11 

Område Hyllie Rosengård Fosie 

Centrala Malmö, 

Triangeln    

Tid 11.00–17.00 10.00–16.00 11.00–17.00 11.00–17.00   

Språk 

Spanska och 

arabiska 

Somaliska och 

BKS Farsi och polska 

Turkiska och 

arabiska   

            

Vecka 48 tisdag 25/11 onsdag 26/11 torsdag 27/11 fredag 28/11 lördag 29/11 

Område Centralen Rosengård   Fosie 

Södra innerstan 

(Möllan) 

Tid 10.00–16.00 10.00–16.00   11.00–17.00 11.00–17.00 

Språk 

Turkiska och 

spanska 

Somaliska och 

arabiska   Polska och BKS 

Arabiska och 

farsi 

            

Vecka 49 tisdag 2/12 onsdag 3/12 torsdag 4/12 fredag 5/12 lördag 6/12 

Område 

Södra innerstan 

(Möllan) Hyllie Rosengård 

Centrala Malmö, 

Triangeln    

Tid 11.00–17.00 11.00–17.00 11.00–17.00 11.00–17.00   

Språk 

Spanska och 

polska 

Arabiska och 

somaliska 

Turkiska och 

farsi 

Arabiska och 

BKS   

 

Schema personliga möten om pension på olika språk – Göteborg 

Vecka 46 måndag 10/11 tisdag 11/11 onsdag 12/11 torsdag 13/11 fredag 14/11 lördag 15/11 

Område 

Biskopsgården, 

servicekontoret 

Bergsjön, 

medborgarkontoret   

Frölunda Torg, 

servicekontoret 

Hammarkullen, 

medborgarkontoret 

Kviber 

Marknad 

Tid 10.00–17.00 11.00–17.00   11.00–17.00 11.00–17.00 10.00–16.00 

Språk Farsi och somaliska 

Arabiska och 

polska   

Arabiska och 

spanska 

Somaliska och 

arabiska (turkiska 

och kurdiska) 

Farsi och 

turkiska 

(arabiska) 

              

Vecka 47 måndag 17/11 tisdag 18/11 onsdag 19/11 torsdag 20/11 fredag 21/11 lördag 22/11 

Område   Hjälbo 

City–centrum, 

servicekontoret 

Angered, 

medborgarkontoret 

Bergsjön, 

medborgarkontoret 

Biskopsgården, 

servicekontoret 

Tid   11.00–17.00 10.00–16.00 11.00–17.00 11.00–17.00 11.00–17.00 

Språk   Farsi och polska 

Arabiska och 

turkiska (arabiska) 

Turkiska och 

somaliska 

Turkiska 

(arabiska) och 

polska 

Polska och 

Spanska 

              

Vecka 48 måndag 24/11 tisdag 25/11 onsdag 26/11 torsdag 27/11 fredag 28/11 lördag 29/11 

Område   

Frölunda Torg, 

servicekontoret 

Hammarkullen, 

medborgarkontoret 

Biskopsgården, 

servicekontoret Hjälbo 

Kviber 

Marknad 
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Tid   11.00–17.00 10.00–16.00 11.00–17.00 10.00–16.00 10.00–16.00 

Språk   

Arabiska och 

somaliska Farsi och polska 

Spanska och 

turkiska 

Somaliska 

(arabiska) 

Somaliska och 

polska 

              

Vecka 49 måndag 1/12 tisdag 2/12 onsdag 3/12 torsdag 4/12 fredag 5/12 lördag 6/12 

Område   

Angered, 

medborgarkontoret 

Hammarkullen, 

medborgarkontoret 

Frölunda Torg, 

servicekontoret 

Angered, 

medborgarkontoret 

City –

Centrum, 

servicekontoret 

Tid   10.00–16.00 10.00–16.00 11.00–17.00 11.00–17.00 10.00–16.00 

Språk   

Turkiska 

(kurdiska) och 

arabiska 

Somaliska och 

polska 

Somaliska och 

turkiska (arabiska) Farsi och spanska 

Somaliska och 

spanska 

 

 


