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Det är lätt att tjäna extrapengar som pensionär.
Bemanningsbranschen för seniorer växer så det knakar.
Aldrig har det varit lättare att dryga ut pensionen.
– Vi har till och med svårt att rekrytera folk, säger Maria Larsson, 

vd hos Hyr en Pensionär AB.

Maria har arbetat inom företa-
get i sex år. På den korta tiden 
har det hunnit hända mycket 
inom bemanningsbranschen 
för äldre. 

Hyr en Pensionär AB var lite 
av en pionjär när det gäller att 
hyra ut äldre arbetskraft.

– Nu har konkurrensen blivit 
mycket hårdare, säger Maria Larsson. 

Den som söker på nätet kommer snart 
att hitta mängder av företag som bju-
der ut sina tjänster. Och de vill gärna 
komma i kontakt med pigga pensionä-
rer som har lust att tjäna en hacka.

Det har helt enkelt blivit populärt 
att hyra en pensionär. 

Känns tryggare för många
Andelen arbetande pensionärer 

i landet har stadigt ökat under den 
senaste tiden. Vi lever längre och är 
friskare. Det finns dessutom forskning 
som visar att arbete och ett socialt 
sammanhang är bra för hälsan. 

Många kunder värdesätter den kom-
petens som många pensionärer hunnit 
förvärva efter ett helt yrkesliv. 

En del menar också att pensionärer 
känns tryggare och man uppskattar 
deras plikttrogenhet. 

I dag har det blivit enkelt att dryga 
ut pensionen för den som vill ställa 
upp några timmar i veckan. 

Men det är inte bara pengarna som 
drar.

– Det finns lite olika aspekter. Det är 
klart att ekonomin spelar roll. Men den 
sociala biten är jättestor också. Man 
vill komma ut och träffa folk. Mötet 

med kunden är viktig, säger 
Maria Larsson. 
Vilka är det som hyr en pensio-
när?

– Merparten av våra kunder 
är i övre medelåldern, 55 och 
uppåt. Framför allt är det hant-
verkstjänster som man vill ha 
hjälp med, säger hon.

Och de som jobbar extra är i åldern 
63–75 år, varav merparten är 68 år och 
uppåt.

Mest privata kunder
Många av de som drygar ut pensi-

onen hos Hyr en pensionär har haft 
egna lantbruk. De är mångsysslare 
och kan det mesta om byggnader, 
motorer och trädgårdar. 

Företaget har mest privatkunder, 
några bostadsrättsföreningar men 
bara några få företag. 

Hur många timmar extra i veckan 
jobbar era pensionärer?
– Det varierar. En del vill bara jobba 

några timmar extra i veckan medan 
andra kommer upp i runt 30 timmar.

– För en del pensionärer handlar det 
om att få vardagen att gå ihop. Andra 
kanske jobbar för att ha råd med den 
där semestern. 

Den pensionär som har kontrakt 
med Hyr en Pensionär AB kan räkna 
med en timlön på mellan 130 och 170 
kronor lite beroende på den kompe-
tens personen har.

På den summan drar företaget 30 
procent i skatt.

Peter Thunborg
peter.thunborg@expressen.se

Maria Larsson.
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Bosse Andersson, 75, 
från Ockelbo är rör-
mokare och har job-
bat hos Hyr en pensi-
onär i runt fem år.

– Jag tycker det är 
så skönt att jobba, 
säger han.

Det är bråda tider för 
Bosse, 75, för suget efter 
hantverkstjänster är 
stort.

– Nu blir det väl runt 
25 timmar i veckan, 
säger han.

Men det svänger 
i branschen. Vissa 
veckor blir det bara 
runt fem timmar. Men 
det bästa är att han kan 
välja själv hur mycket 
han vill arbeta.

Många ser fram emot 
en stilla pensionärstill-
varo på ålderns höst.

Och med 45 år på en 
rörfirma i Gävle kunde 
man tycka att Bosse 
hade gjort sitt och var 
värd en lugnare vardag. 

– Men det är så roligt 
och så blir det ett litet 
tillskott till pensionen.

Mest privatkunder
Bosse gör allt möjligt. 

Det blir badrum, monte-
ringar, värmeledningar, 
reparationer, byte av 
porslin.

Hans kunder är till 
största delen privatkun-
der. Och de flesta finns 
i Gävletrakten. Men han 
har varit uppe i Lofsda-
len i Jämtland. 

Företaget han job-
bar för drar 30 procent 
i skatt och än har det 
inte blivit någon sur 
restskatt.

Peter Thunborg
peter.thunborg@expressen.se

Bosse, 75: 
”Det är så 
skönt att 
jobba”

Allt fler vill hyra dig för ett jobb

PENSION
m Det går att arbeta och ta ut pension samtidigt. Den allmänna 
pensionen kan också tas ut till 25, 50, 75 eller 100 procent.
m Vid en årslön på 19 000 eller mer tjänar du in till inkomst- 
och premiepension.
m Garantipensionen påverkas inte av löneinkomster.
m En årslön under 24 000 minskar inte bostadstillägget och 
inkomster över den summan från arbete och näringsverksamhet 
räknas bara till hälften.
m Tjänstepensionen kan vara mindre flexibel hur mycket som 
kan tas ut av den som samtidigt arbetar.
m I de flesta tjänstepensionsavtal upphör intjänandet vid 65. 
Det kan gå att avtala om annat.

FÖRSÄKRINGAR
m Arbetslöshetsförsäkringen slutar gälla vid 65.
m Det finns ingen åldersgräns för att få sjuklön, men rätten till 
sjukpenning försämras efter 65.
m Arbetsskadeförsäkringen gäller till 67.
m En del kollektivavtalade försäkringar upphör att gälla vid 65.

SKATTER OCH AVGIFTER
m Efter 65 är jobbskatteavdraget dubbelt, men om den totala 
inkomsten ökar kommer också skatten att öka i de flesta fall. Det 
gäller särskilt dem som kommer över 
gränsen för statlig inkomstskatt  
478 100 kronor för den som är 
över 65. För att slippa kvarskatt 
går det att begära jämkning hos 
Skatteverket och sedan meddela 
Pensionsmyndigheten att de ska 
dra extra skatt på pensionen.
m Arbetsgivaravgiften är nästan hälften 
så stor efter 65 år – 16,36 procent – något att tänka på vid 
löneförhandlingen eller förhandling om förmåner.
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Bosse Andersson.

EFTERTRAKTAD. 
I dag har det blivit 
enkelt att dryga ut 
pensionen för den 
som vill jobba några 
timmar i veckan.  
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