
 

 
10 september 2021 
 

Många pensionärer ikapp löntagare i inkomstutveckling med det 
nya pensionstillägget  
 
I september börjar det nya pensionstillägget betalas ut. Sex av tio pensionärer över 65 år 
får ta del av det och för de som får maxbeloppet på 600 kronor innebär det 400-500 
kronor mer i plånboken varje månad. Det innebär också att inkomsten efter skatt för 
många pensionärer har ökat i samma takt som för löntagarna de senaste fem åren. Det 
visar en ny analys från Swedbank.  
 
Pensionärer med en allmän pension1 mellan 9 000 och 17 000 kronor per månad får med det 
nya pensionstillägget upp till 600 kronor mer per månad. 
 
- Pensionstillägget blir ett värdefullt tillskott för många pensionärer. Efter skatt blir det 400-500 
kronor mer i plånboken för de som får maxbeloppet. Det innebär en ökning på 4-5 procent av 
den allmänna pensionen efter skatt, säger Madelén Falkenhäll, privatekonomisk expert på 
Swedbank. 
 
Det maximala pensionstillägget på 600 kronor får de med en allmän pension mellan 11 000 och 
14 000 kronor per månad. Med en allmän pension på 9 000 kronor per månad får man 25 
kronor i pensionstillägg per månad. Beloppet trappas sedan upp till max 600 kronor. För de med 
en allmän pension över 14 000 kronor trappas det ner för att hamna på 25 kronor per månad för 
de med en allmän pension på 17 000 kronor per månad. Har man en allmän pension som är 
högre än 17 000 kronor per månad är man inte berättigad till pensionstillägg. 
 
Knappt 390 000 pensionärer över 65 år kommer få maxbeloppet på 600 kronor per månad, 
medan runt 860 000 får ett lägre belopp. Totalt är det knappt 60 procent av pensionärer över 65 
år som får ta del av pensionstillägget.2 
 
Många pensionärer har fått det bättre de senaste åren 
Under de senaste fem åren har många löntagares inkomst ökat realt med 7-8 procent efter 
skatt3 (2021 års prisnivå). Pensionerna för motsvarande yrken har ökat med 3-6 procent.4 Efter 
införandet av pensionstillägget är utvecklingen i stället nästan i nivå med löntagarna, för de 
grupper som får pensionstillägg. 
 
- Pensionerna har inte ökat i samma takt som lönerna i samhället. Men införandet av 
pensionstillägget innebär att många pensionärer nu får ett inkomstlyft efter skatt och en 
utveckling i samma nivå som löntagarna de senaste fem åren. Många pensionärer får mer kvar i 
plånboken efter nödvändiga utgifter är betalda varje månad nu jämfört med 2016, säger 
Madelén Falkenhäll. 
 
 
 
 
 

 
1 Tjänstepensionen inkluderas inte i det underlag som ligger till grund för pensionstillägget. 
2 Källa: Pensionsmyndigheten. 
3 T ex undersköterska och industriarbetare. Källa Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 
4 Egna beräkningar utifrån Pensionsmyndighetens antaganden. 



 
 
Typexempel pensionstillägg 
En pensionerad deltidsarbetande undersköterska får maximalt pensionstillägg på 600 
kronor per månad, det innebär en total pension på 15 700 kronor per månad före 
skatt, inklusive pensionstillägg. Inkomsten efter skatt har därmed ökat med 750 kronor 
per månad de senaste fem åren, i fasta priser (2021 års prisnivå). Det motsvarar en 
ökning med över sex procent, jämfört med tre procent utan pensionstillägg. 
 
För en pensionerad industriarbetare ökar pensionen efter skatt med åtta procent realt 
sedan 2016 efter pensionstillägg. Utan pensionstillägget hade ökningen i stället varit 
sex procent.  
 
Källa: Egna beräkningar 

 

 
 
 

 
Fakta pensionstillägg 
I september 2021 införs pensionstillägget, det är ett tillägg till de pensionärer som har 
en allmän pension mellan 9 000 och 17 000 kronor per månad. Maxbelopp är 600 
kronor per månad och det får de med en allmän pension mellan 11 000 och 14 000 
kronor per månad. 
 
I september görs den första utbetalning och de som har rätt till pensionstillägg 
kommer kontaktas av Pensionsmyndigheten i augusti. 
 
För att ha rätt till pensionstillägg måsta man ha fyllt 65 år och ta ut inkomstpension 
och/eller tilläggspension. Man behöver inte ta ut hela pensionen för att få 
pensionstillägg. Tar man ut delar av sin pension kommer pensionstillägget att betalas 
ut med samma andel. Hur stort belopp man får beror på hur hög pension man har och 
antal år man har tjänat in pensionsgrundande inkomst i Sverige. 
 
Man behöver inte ansöka om pensionstillägget, det sker automatiskt. Pensionstillägget 
påverkar inte garantipensionen, bostadstillägget eller äldreförsörjningsstödet. 
 
Källa: Pensionsmyndigheten 

 

 
 
För mer information:  
Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62  www.swedbank-aktiellt.se/blogg/arques 
Madelén Falkenhäll, senioranalytiker, tfn 076-790 16 38  www.swedbank.se/privatekonomi 
  www.swedbank.se/framtid 

 
 
Swedbank och Sparbankerna främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Det finns idag 60 
sparbanker i Sverige varav fem är delägda av Swedbank. Sparbankerna har drygt 200 kontor och över 2 miljoner privat- och 
företagskunder. Sparbankerna och Swedbank har en lång gemensam historia och har sedan länge ett samarbete som vilar på kommersiell 
grund. Swedbank är den ledande banken på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen och erbjuder ett brett utbud av 
finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 154 
kontor i Sverige och 80 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Läs mer på 
www.sparbankerna.se och www.swedbank.se  

http://www.swedbank.se/privatekonomi
http://www.sparbankerna.se/
http://www.swedbank.se/


 
Bilaga. Tabeller och diagram 
 
 
Inkomstpension före respektive efter införande av pensionstillägg. Kronor per månad, före 
respektive efter skatt 
 
 
Inkomstpension före skatt Inkomstpension efter skatt 
Augusti September Förändring Augusti September Förändring 

10 000 10 275 275 8 620 8 820 200 
12 000 12 600 600 10 150 10 620 470 
15 000 15 425 425 12 340 12 640 300 
17 000 17 025 25 13 750 13 770 20 

 
 
 
Pensionstillägg utifrån allmän pension5, kronor per månad före skatt 
 
Allmän pension Pensionstillägg 

9 000-9 167 25 
9 168-9 333 75 
9 334-9 500 125 
9 501-9 667 175 
9 668-9 833 225 
9 834-10 000 275 
10 001-10 167 325 
10 168-10 333 375 
10 334-10 500 425 
10 501-10 667 475 
10 668-10 833 525 
10 834-11 000 575 
11 001-14 000 600 
14 001-14 250 575 
14 251-14 500 525 
14 501-14 750 475 
14 751-15 000 425 
15 001-15 250 375 
15 251-15 500 325 
15 501-15 750 275 
15 751-16 000 225 
16 001-16 250 175 
16 251-16 500 125 
16 501-16 750 75 
16 751-17 000 25 

 
 
 
  

 
5 Tjänstepension inkluderas inte i beräkningsunderlaget. 



 
 
Pension efter skatt, kronor per månad. Avrundade tal. Fasta priser. 
 

 2016 2021, exkl 
pensionstillägg 

2021, inkl 
pensionstillägg 

Förändring, 
exkl 

pensionstillägg 

Förändring, 
inkl 

pensionstillägg 

Undersköterska, deltid (75 %) 12 100 12 400 12 850 3 % 6 % 
Undersköterska, heltid 15 300 16 000 16 300 5 % 7 % 
Industriarbetare 16 600 17 600 17 900 6 % 8 % 

 
 
 
Inkomst efter skatt, kronor per månad. Avrundade tal. Fasta priser (2021 års prisnivå) 
 

 2016 2021 Förändring 

Undersköterska, deltid (75 %) 15 800 16 900 7 % 
Undersköterska, heltid 20 500 22 000 7 % 
Industriarbetare 24 050 26 000 8 % 

 

 
 
 
 

 


