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Bemanningsföretagens omsättningsutveckling 
för tredje kvartalet 2009 

 
Insamlingen av omsättningsuppgifter från bemanningsföretagens medlemsföretag visar på en negativ 
utveckling även under tredje kvartalet 2009. Jämfört med tredje kvartalet föregående år sjönk 
omsättningen med 26 procent. Det är det fjärde kvartalet i rad som branschen uppvisar negativ tillväxt. 
 

Omsättningsutveckling i bemanningsbranschen Q1 2001 – Q3 2009 
Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år 
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Bemanningsföretagen kommenterar utfallet för tredje kvartalet 2009 
 
Är botten nådd för denna gång? Flera faktorer pekar i den riktningen. Minskningstakten när det gäller 
personaluthyrning har avtagit, ökningstakten beträffande omställningstjänster har avtagit och i 
samtliga regioner förutom norrland har årets omsättningsfall minskat i styrka. Därtill kan nämnas att 
den största regionen, Stockholm, inte ens ännu drabbats av en motsvarande kraftig nedgång som 
skett i Västsverige. 

En faktor som dock pekar på att återhämtningen på arbetsmarknaden i stort kommer att låta vänta 
på sig är att försäljningen av rekryteringstjänster inte alls återhämtat sig. Detta innebär att kunder i 
detta skede inte anställer egen personal, utan väljer att i högre utsträckning hyra in personal, vilket i 
sin tur förstärker branschen. Detta är ett välbekant mönster i tider av ovisshet. 
 Sammantaget medför dessa förändringsmönster, tillsammans med jämn tillströmning av nya 
medlemsföretag och fackens stora intresse för personaluthyrning, att bemanningsbranschen ser ljust 
på utvecklingen kommande kvartal. 
 
Stockholm i oktober 2009 
Henrik Bäckström  
Förbundsdirektör  
Bemanningsföretagen 
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Utvecklingen i detalj 
Under tredje kvartalet 2009 ökade omsättningen endast för tjänsteområdet omställning som ökade 
med 357 procent. Tjänsteområdet rekrytering minskade med 50 procent och var därmed det område 
som minskade mest. 
 
Samtliga regioner utvecklades negativt under årets tredje kvartal. Västra Sverige uppvisar den 
svagaste utvecklingen och minskade med 41 procent. Stockholm minskade med 16 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 % -33 % -28 %  -29 % 

 Entreprenad 17 % -1 % -24 %  -2 % 

 Rekrytering -48 % -57 % -50 %  -52 % 

 Omställning 615 % 493 % 357 %  489 % 

       

 Regioner      

 Norra Sverige -20 % -26 % -33 %  -27 % 

 Mellansverige -14 % -29 % -23 %  -23 % 

 Västra Sverige -38 % -47 % -41 %  -42 % 

 Stockholm -7 % -18 % -16 %  -14 % 

 Södra Sverige -30 % -33 % -24 %  -29 % 

 Bemanningsbranschen 
totalt 

-20 % -30 % -26 %  -26 % 

       

 
 
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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