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Bemanningsföretagens omsättningsutveckling 

för första kvartalet 2009 
 
Branschen minskar med 20 procent 
Insamlingen av omsättningsuppgifter från bemanningsföretagens medlemsföretag visar på en negativ 
utveckling under första kvartalet 2009. Jämfört med första kvartalet föregående år sjönk omsättningen 
med 20 procent. Detta är det andra kvartalet i rad som branschen uppvisar negativ tillväxt. 
 

Omsättningsutveckling i bemanningsbranschen Q1 2001 – Q1 2009 
Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år 
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Bemanningsföretagen kommenterar utfallet för första kvartalet 2009 
 
Den globala lågkonjunkturen ger nu återverkningar även i bemanningsbranschen. 
Bemanningsverksamhet inom lager och industri har minskat mest. I västra Sverige, där 
fordonsindustrin och därmed även underleverantörer har fått känna av en stark nedgång i efterfrågan 
är minskningen speciellt kännbar. Stockholmsområdet håller fortfarande ställningarna (-7 procent). 
Tjänsteområdena uthyrning och rekrytering minskar mest medan tjänsten omställning befinner sig i en 
kraftig uppgång (+615 procent) . Ökningen av omställningstjänster visar att arbetsgivare över hela 
landet nu genomför personalomställningar, då blir branschens förmåga att vara flexibel och följa med i 
de förändringar som sker på arbetsmarknaden tydlig. 
 
Jämfört med konjunkturnedgången i början av 2000-talet kommer minskningen för 
bemanningsbranschen senare i nedgången. Bemanning är idag något väsensskilt jämfört med för tio 
år sedan. Branschen präglas av mer av långsiktigare strategisk inhyrning, allt fler yrkesområden, 
alltmer utvecklade tjänster samt en betydligt bredare kundbas, som ökar möjligheter att överbrygga 
lågkonjunkturer. Branschens företag står redo när kundföretagens efterfrågan åter ökar.  
 
Stockholm i april 2009 
Henrik Bäckström, Förbundsdirektör Bemanningsföretagen 
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Utvecklingen i detalj 
Under första kvartalet 2009 ökade omsättningen för två av de fyra tjänsteområdena, entreprenad och 
omställning Kraftigast ökning hade tjänsteområdet omställning som ökade med 615 procent under 
första kvartalet 2009.  
 
Samtliga regioner utvecklades negativt under årets första kvartal. Västra Sverige uppvisar den 
svagaste utvecklingen och minskade med 38 procent. Stockholm minskade med 7 procent och var 
därmed den region som minskade minst. 
 
   
 Bemanningsindikatorn för 2009  
    
   Förändring i procent jämfört med samma kvartal 

föregående år 
      
  Jan - 

Mars 
April - 
Juni 

Juli - 
September 

Oktober – 
December 

2009 
Ack. 

       
 Tjänster      
 Uthyrning -25 %    -25 % 
 Entreprenad 17 %    17 % 
 Rekrytering -48 %    -48 % 
 Omställning 615 %    615 % 
       
 Regioner      
 Norra Sverige -20 %    -20 % 
 Mellansverige -14 %    -14 % 
 Västra Sverige -38 %    -38 % 
 Stockholm -7 %    -7 % 
 Södra Sverige -30 %    -30 % 
 Bemanningsbranschen 

totalt 
-20 %    -20 % 

       
 
 
Mer information 
Mer information och analyser av bemanningsbranschen får du av Bemanningsföretagen. 
www.bemanningsforetagen.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.bemanningsforetagen.se. 
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