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Bemanningsföretagens omsättningsutveckling 

för första kvartalet 2010 
 
För första gången sedan tredje kvartalet 2008 uppvisar bemanningsföretagens medlemsföretag en 
positiv omsättningsutveckling. Omsättningen ökade med två procent jämfört med första kvartalet 
2009. Återgången till positiva tillväxttal indikerar att bemanningsbranschen under 2010 kommer att 
uppleva en återhämtning, om än osäkert hur stor, mot de omsättningsnivåer som uppmättes under 
2007 och 2008.  
 

Omsättningsutveckling i bemanningsbranschen Q1 2001 – Q1 2010 
Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år 
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Bemanningsföretagen kommenterar utfallet för första kvartalet 2010 
 
Den ljusnande framtid är vår! Förra året präglades av en kraftig nedgång för branschens företag. 25 
procent av omsättningen försvann. Inom industrin var minskningen nästan 50 procent. Därför är det nu 
glädjande att branschen åter visar positiv tillväxt. Om än från förra årets låga nivå. Som vanligt är vid 
en konjunktur svängning minskar kundernas behov av omställningstjänster. Det är helt enkelt färre 
medarbetare som sägs upp och behöver hjälp till nytt jobb. På samma sätt ökar efterfrågan på 
rekryteringstjänster. Dessa båda tjänster går hand i hand över konjunktursvängningarna i ekonomin. I 
ett regionalt perspektiv kan vi se att landsändorna utanför Stockholm uppvisar positiva tillväxttal. 
Stockholmsregionen uppvisar en liten minskning. Sammantaget kan vi konstatera att hjulen i 
ekonomin börjat rulla igen och att arbetsmarknaden successivt hämtar sig. 
 
Stockholm i maj 2010 
Henrik Bäckström  
Förbundsdirektör, Bemanningsföretagen 
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Utvecklingen i detalj 
Under första kvartalet 2010 ökade omsättningen för tjänsteområdena rekrytering och uthyrning som 
ökade med 28 respektive 5 procent. Tjänsteområdet omställning minskade med 48 procent och var 
därmed det område som minskade mest. 
 
Samtliga regioner undantaget Stockholm utvecklades positivt under kvartalet. Södra Sverige uppvisar 
den starkaste utvecklingen och ökade med 14 procent. Stockholm minskade med 8 procent. 
  
   
 Bemanningsindikatorn för 2010  
    
   Förändring i procent jämfört med samma kvartal 

föregående år 
      
  Jan - 

Mars 
April - 
Juni 

Juli - 
September 

Oktober – 
December 

2010 
Ack. 

       
 Tjänster      
 Uthyrning 5 %    5 % 
 Entreprenad -24 %    -24 % 
 Rekrytering 28 %    28 % 
 Omställning -48 %    -48 % 
       
 Regioner      
 Norra Sverige 7 %    7 % 
 Mellansverige 6 %    6 % 
 Västra Sverige 9 %    9 % 
 Stockholm -8 %    -8 % 
 Södra Sverige 14 %    14 % 
 Bemanningsbranschen 

totalt 
2 %    2 % 

       
 
 
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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