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Bemanningsföretagens omsättningsutveckling 

för tredje kvartalet 2008 
 
Fortsatt god utveckling för bemanningsbranschen! 
Insamlingen av omsättningsuppgifter från bemanningsföretagens medlemsföretag visar på en stark 
tillväxt även under tredje kvartalet 2008. Jämfört med samma period föregående år steg omsättningen 
med 12 procent.1 Tredje kvartalet 2008 är det sextonde kvartalet i rad som branschen uppvisar positiv 
tillväxt. 

Omsättningsutveckling i bemanningsbranschen Q1 2003 – Q3 2008 
Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år 
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Bemanningsföretagen kommenterar utfallet för tredje kvartalet 2008 
 
Uppåt, men lätt inbromsning för bemanningsföretagen 
Bemanningsbranschen fortsätter att öka för sextonde kvartalet i rad. En lätt inbromsning kan dock 
skönjas. Omsättningen tredje kvartalet uppgick till 4,3 miljarder kronor. Kvartal tre 2007 uppgick 
omsättningen till 3,8 miljarder kronor. I omsättningsökningen under 2008 ingår företaget Lernia som 
inte ingick 2007. I rådande konjunkturläge kan tre förhållanden framhållas: 
 
1. Precis som alla andra branscher följer bemanningsbranschen konjunkturen. När konjunkturen går 
ner minskar kundernas behov av inhyrning.  
2. Dock väljer allt fler företag, branscher och offentlig sektor att använda bemanningsföretag som 
strategisk partner för personalbehoven.  
3. För anställda innebär därmed bemanningsföretagen större trygghet eftersom möjligheterna till nya 
arbetsuppgifter är större än i dagens slimmade företag. 
 
Stockholm i november 2008 
Henrik Bäckström, Förbundsdirektör Bemanningsföretagen 
                                                
1 Resultaten i Bemanningsföretagens statistik för 2008 påverkas av att Lernia sedan januari 2008 är medlemmar i 
Bemanningsföretagen och därmed ingår i urvalet. 
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Utvecklingen i detalj 
Under tredje kvartalet 2008 ökade omsättningen för två av tjänsteområdena. Området entreprenad 
minskade sin omsättning med 26 procent och området omställning minskade sin omsättning med 6 
procent. Kraftigast ökning hade tjänsteområdet uthyrning som ökade med 14 procent jämfört med 
samma period föregående år. Området rekrytering ökade med 3 procent. 
 
Alla regioner utvecklades positivt under årets tredje kvartal. Norra Sverige stod för den kraftigaste 
ökningen med 25 procent. I Mellan- och Södra Sverige ökade omsättningen med omkring 20 procent. 
Stockholm uppvisar en omsättningsökning på 5 procent. 
 
   
 Bemanningsindikatorn för 2008  
    
   Förändring i procent jämfört med samma kvartal 

föregående år 
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 Tjänster      
 Uthyrning 24 % 25 % 14 %  21 % 
 Entreprenad 7 % 10 % -26 %  -5 % 
 Rekrytering 45 % 27 % 3 %  25 % 
 Omställning -28 % -9 % -6 %  -15 % 
       
 Regioner      
 Norra Sverige 28 % 35 % 25 %  30 % 
 Mellansverige 34 % 29 % 20 %  27 % 
 Västra Sverige 25 % 25 % 9 %  19 % 
 Stockholm 16 % 19 % 5 %  13 % 
 Södra Sverige 30 % 27 % 19 %  25 % 
 Bemanningsbranschen 

totalt 
23 % 25 % 12 %  20 % 

       
 
Mer information 
Mer information och analyser av bemanningsbranschen får du av Bemanningsföretagen. 
www.almega.se  
 
Du är välkommen att kontakta Förbundsdirektör Henrik Bäckström för kommentarer, analyser och 
andra frågor rörande bemanningsföretagen. 
Henrik Bäckström, Förbundsdirektör, 08-762 69 68 (henrik.backstrom@almega.se )  
 
 
Om Bemanningsindikatorn 
Bemanningsindikatorn är Bemanningsföretagens kvartalsvis återkommande index för 
omsättningsutvecklingen hos medlemsföretagen. Bemanningsindikatorn ger en snabb överblick av 
branschens utveckling på kvartalsbasis. Har du intresse eller behov av mer detaljerad statistik ger 
Bemanningsföretagen även ut rapporten Bemanningsföretagens utveckling på kvartalsbasis. Du hittar 
rapporten på www.almega.se. 
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