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Trenden att fler äldre får jobb är 
stabil – extra ökning för 60 
plussare
Trenden att fler uppsagda tjänstemän över 50 år får nytt jobb fortsätter. Under årets 
tre första kvartal är ökningen 10 procent jämfört med samma period förra året. Och 
i gruppen över 60 år är ökningen hela 16 procent. 

Färre  tjänstemän söker stöd från TRR. Hittills i år har 11 405 tjänstemän sökt stöd från 
TRR – mot 11 689 samma period förra året. En minskning med 2,5 procent. Det visar 
färsk statistik från Trygghetsrådet, TRRför årets första tre kvartal.



Av 11 405 aktivt arbetsökande tjänstemän i hela Sverige som gick vidare från TRR 
mot nya karriärer under de tre första kvartalen 2015 

87 procent i hela Sverige fick nytt 
arbete

fick 80% en ny anställning

startade 7% företag

valde 5% att påbörja studier



Anställningsform för de som fick 
en ny anställning

66%

34%

Fast anställning

Tidsbegränsad
anställning

66% fick en fast anställning



Ålder på de som fick ny 
anställning
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Lönenivå för de som fick en ny 
anställning
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Befattningsnivå för de som fick 
en ny anställning

15%

67%

18%

Högre befattning

Lika befattning

Lägre befattning

82% fick en lika hög eller högre befattningsnivå



Branscher som rekryterat flest
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Antal anställda i rekryterande 
företag

49%

11%

14%

26% >100

51-100

25-50

<25

49% fick anställning i företag med 
fler än 100 anställda



Hur fick de reda på jobbet?

53% via kontakter

26% via internet och sociala medier

10% via bemanningsföretag

6% via tryckt media

3% via TRR Rekrytering

2% via Arbetsförmedlingen anvisning



trr.se
020-877 877

Läs våra jobbtips! 
Följ TRR Trygghetsrådet 

på LinkedIn!


