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FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT
ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK

”All time high” i antal sysselsatta
Aldrig har det varit fler antal sysselsatta i Sve-

2005-2008. Även här beror skillnaderna i huvud-

rige än det var tredje kvartalet 2013, 4 786 000.

sak på demografiska förändringar där de stora

Tar man hänsyn till folkmängden så visar sysselsättningsgraden, 15-74 år, en hög historisk nivå
tredje kvartalet 2013, men att den ex. var högre
tredje kvartalet 2007 och 2008. Eftersom det är
tydliga säsongsvariationer i statistiken är det viktigt
att respektive tidsperiod (kvartal eller månad) jämförs med varandra över tid.

kullarna födda i början av 90-talet, kom att ingå i
gruppen 20-64 år runt 2010. Dessa stora årskullar har än så länge en låg sysselsättningsgrad
medan de stora kullarna födda i mitten av
40-talet som nu i hög grad lämnat arbetsmarknaden hade en högre sysselsättningsgrad.
Sysselsättning 20-64 år, 2 kv 2005-3 kv 2013

Den tydliga sysselsättningsnedgången 2009 i
nedanstående diagram beror på den globala ekonomiska krisen som utlöstes hösten 2008. Senaste
fyra åren har den relativa skillnaden ökat mellan
antal sysselsatta och sysselsättningsgrad, där
antalet ökar mer än sysselsättningsgraden. Skillnaderna beror bl a på att de stora årskullarna
födda i mitten av 40-talet successivt har lämnat
arbetsmarknaden senaste åren vilket reducerat
sysselsättningsgraden, 15-74 år, samtidigt som

Sysselsättningsgraden för utrikes födda 15-74 år,

folkmängden ökat markant i Sverige senaste åren,

var 58 procent tredje kvartalet 2013 medan mot-

framförallt beroende på det höga migrationsnettot.
Sysselsättning 15-74 år, 2 kv 2005-3 kv 2013

svarande nivå för inrikes födda var 69 procent,
vilket i en jämförelse över tid är en mycket hög
nivå. Ökningen av utrikes födda i Sverige bidrar till
att hålla nere den
Hög

totala sysselsättningsgraden.

rörlighet

på

arbetsmarknaden

Rörligheten är viktig för arbetsmarknadens utveckling, och det är stora in- och utflöden på arbetsmarknaden. År 2011 blev ca 407 000 sysselsatta,
som inte var sysselsatta år 2010 och ca 295 000
lämnade sysselsättning, d.v.s. de var sysselsatta
Om man tittar på motsvarande siffror för de i

år 2010 men inte år 2011, enligt SCBs sysselsätt-

yrkesverksam ålder, 20-64 år, så ser utveckling-

ningsstatistik. Antalet jobbytare år 2011 jämfört

en annorlunda ut där antal och sysselsättnings-

med år 2010 var ca 564 000, motsvarande 12 pro-

grad i högre grad följer varandra under senaste

cent av de sysselsatta. Nivån på den totala dyna-

åren men där sysselsättningsgraden, i relativa

miken (in till sysselsättning+ut från sysselsätt-

termer, var tydligt högre än antalet, mellan

ning+jobbytare)

är

någorlunda

likartad

under

2000-talet, årligen mellan 1 065 000-1 268 000.
Faktabladet finns att tillgå på Arenans hemsida www.arenafortillvaxt.com under rubriken Statistik.
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