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Bemanningsföretagens omsättningsutveckling för första
kvartalet 2012
Insamlingen av omsättningsuppgifter från Bemanningsföretagens medlemsföretag visar på
en positiv tillväxt under det första kvartalet 2012. Jämfört med samma period föregående år
ökade omsättningen med 3 procent.

Bemanningsföretagens kommentar: Kundföretag minskar rekryteringar
Under årets första kvartal har kunderna minskat sina inköp av rekryteringstjänster med 11 procent
och ökat inköp av omställningstjänster med 22 procent. Detta innebär att fokus hos kunderna ligger
på att minska sina personalstyrkor. Samtidigt ökade personaluthyrningen med 3 procent jämfört med
första kvartalet 2011.
Den totala omsättningen ökade med tre procent. Samtliga regioner, förutom södra Sverige,
uppvisade positiv utveckling. Mellansverige uppvisade en utveckling på elva procent, västra Sverige
fyra procent, norra Sverige med två procent och Stockholm med fyra procent.
Sammantaget ser vi sålunda att arbetsmarknaden under inledningen av 2012 karaktäriseras av att
kunderna minskat egna anställningar, ökat uppsägningar och behållit personalinhyrningen på
oförändrad nivå.
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Under första kvartalet 2012 ökade omsättningen i Omställning med 22 procent samt
Uthyrning med 3 procent jämfört med samma period förra året. Tjänsteområdet Uthyrning
är fortsatt störst med en omsättningsandel på 91 procent av den totala omsättningen i
företagen.

Samtliga regioner förutom Södra Sverige uppvisade en positiv utveckling under första
kvartalet 2012. Mellansverige var den region som utvecklades klart starkast med en
omsättningsökning på 11 procent jämfört med första kvartalet 2011. Stockholm och Västra
Sverige ökade med 4 procent. Norra Sverige ökade med 2 procent. Den svagaste
omsättningsutvecklingen hittas i Södra Sverige som minskade med 7 procent.

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.

