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Bemanningsbranschens omsättning 2015
Omsättningen i Bemanningsföretagens 35 största medlemsföretag uppgick under 2015 till 24,9 miljarder kronor. 
Bemanningsbranschens medlemmars totala omsättning under 2015 uppgick till uppskattningsvis 28,6 miljarder 
kronor.

74 400 årsanställda i bemanningsbranschen 2015
De 35 största medlemsföretagen i Bemanningsföretagen har tillfrågats om antal årsanställda samt antal 
utskickade kontrollbesked för löneåret 2015. För att få en uppfattning om hur många som arbetar inom hela 
bemanningsbranschen har vi till detta adderat 20 procent vilket historiskt har motsvarat fördelningen mellan de 35 
största medlemmarna och samtliga medlemmar.
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Bemanningsbranschen jämfört med riket
Om vi jämför bemanningsbranschens utveckling med utvecklingen över totalt antal sysselsatta i riket1 syns en tydlig 
samvariation, med en kraftig tillbakagång under 2009 i spåren av finanskrisen. För 2015 noteras en uppgång på 13,6 
procent i antalet anställda i bemanningsbranschen medan rikets totala sysselsättning ökar med 1,4 procent.

Antal personer under året
Totalt antal utskickade kontrollbesked under helåret 2015 visar hur många personer som någon gång under 
året passerade bemanningsbranschen. Denna siffra uppgick till 152 700 personer för bemanningsbranschens 
medlemsföretag. I fjol var motsvarande siffra 134 100 personer.

1 Statistiska Centralbyrån (SCB) mäter kontinuerligt antalet sysselsatta genom sin Arbetskraftsundersökning (AKU), för mer information om 
AKU se www.scb.se/aku
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Penetrationsgrad
Bemanningsbranschen utgör en viktig del av svensk arbetsmarknad. I syfte att beskriva bemanningsbranschens 
betydelse tar Bemanningsföretagen årligen fram branschens så kallade penetrationsgrad. Penetrationsgraden är, 
enkelt uttryckt, ett mått på hur stor andel av den sysselsatta befolkningen som arbetar i ett bemanningsföretag 
och beräknas utifrån antalet anställda och det totala antalet sysselsatta individer på den svenska arbetsmarknaden. 
Statistiska Centralbyrån (SCB) mäter kontinuerligt antalet sysselsatta genom sin Arbetskraftsundersökning (AKU).

Genom 2015 års uppgifter för det totala antalet sysselsatta i riket samt antalet anställda i bemanningsbranschen 
kan vi bestämma penetrationsgraden till 1,5 procent. Det finns dock skäl att tro att denna siffra är i underkant 
då SCB i antalet sysselsatta inte bara innefattar de som faktiskt arbetar utan även personer som befinner sig i 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Definitioner 

Variabel Förklaring
Bemanningsbranschens 

medlemmars totala omsättning 

För att uppskatta bemanningsbranschens medlemmars totala omsättning har omsättningen för 

Bemanningsföretagens 35 största medlemmar uppräknats med 15 procent (uppräkningsfaktorn 

baseras på tidigare historik).

Antal anställda De 35 största medlemsföretagen har rapporterat in antal utskickade lönespecifikationer i december 

2015. Till denna siffra har sedan adderats 20 procent för att få en uppskattning om antalet personer 

som just nu är anställda inom hela bemanningsbranschen (uppräkningsfaktorn baseras på tidigare 

historik).

Antal personer De 35 största medlemsföretagen har rapporterat in antal utskickade kontrollbesked för löneåret 

2015. Till denna siffra har adderats 20 procent för att få en uppskattning om hur många personer 

som varit anställda inom bemanningsbranschen någon gång under 2015 (uppräkningsfaktorn 

baseras på tidigare historik).

Antal sysselsatta SCB räknar till antalet sysselsatta alla som under mätperioden utfört arbete, antingen som avlönade 

arbetstagare eller som egna företagare. Även tillfälligt frånvarande (tex pga sjukdom, semester eller 

föräldraledighet) inkluderas. Hit räknas även personer som deltar i vissa arbetsmarknadspolitiska 

program.
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Om statistiken
Sedan år 2000 har Bemanningsföretagen löpande samlat in information från sina medlemsföretag. Omfattningen, 
metoder för insamling och återrapportering har varierat något över tiden, men syftet har alltid varit detsamma: 
Bemanningsföretagens statistik skall ge omvärlden en enhetlig bild av branschen och dess utveckling i siffror. Vidare 
syftar statistiken även till att ge medlemsföretagen ett underlag för jämförelser inom olika verksamhetsområden. 

2011 utsågs Inquiry Financial Europe AB till samarbetspartner för organisationens statistikproduktion och 
sedan dess utgår statistiken från ett urval bestående av de 35 största medlemsföretagen, sett till total omsättning 
föregående år, i Bemanningsföretagen. Tillsammans stod dessa 35 företag för cirka 85 procent av branschens totala 
omsättning 2014. Med andra ord omfattar Bemanningsföretagens statistik lejonparten av branschens omsättning 
och urvalet är att betrakta som representativt för branschen.

Om Bemanningsföretagen
Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och 
rekryteringsföretag med drygt 560 medlemsföretag, varav mer än 500 är auktoriserade bemanningsföretag och/eller 
auktoriserade omställningsföretag. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Under 2015 satte bemanningsbranschen drygt 203 000 personer i jobb via personaluthyrning, omställning och 
direkta rekryteringar.

Kontakt
Kommentarer och analyser beträffande statistikens innehåll och andra frågor rörande bemanningsbranschen besvaras 
av Henrik Bäckström och Cecilia Malmström.

Henrik Bäckström 
Förbundsdirektör Bemanningsföretagen 
08-762 69 68 
henrik.backstrom@almega.se

Cecilia Malmström 
Presschef Bemanningsföretagen 
0703-45 68 95 
cecilia.malmstrom@almega.se

www.bemanningsforetagen.se 
www.mynewsdesk.com/se/bemanningsforetagen 
 
Frågor, synpunkter eller funderingar beträffande Bemanningsföretagens statistik besvaras av Viktor Karlsson.

Viktor Karlsson 
Projektledare Inquiry Financial 
08-551 182 08 
viktor.karlsson@inquiry.se 
www.inquiryfinancial.com 


