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Förord

Svenska teknikföretag verkar på en hårt konkurrensutsatt världsmarknad. Därmed 
är de beroende av att snabbt kunna anpassa sig till efterfrågeförändringar. Samtidigt 
behöver de kunna attrahera och behålla rätt kompetens. Eftersom dagens svenska 
arbetsrätt inte tillåter detta enbart genom anställningar i egen regi, har inhyrning 
från bemannings- och konsultföretag blivit ett viktigt verktyg för företagen. 

Syftet med denna rapport är att kartlägga och redovisa teknikföretags inhyrning av 
personal från bemannings- och konsultföretag. Dessa uppgifter har visat sig vara 
värdefulla i olika sammanhang. Rapporten är en uppföljning av tre likartade rap-
porter som tidigare tagits fram inom Teknikföretagen.1 Teknikföretag och teknik-
branschen definieras konsekvent i rapporten som de företag som är medlemmar i 
organisationen Teknikföretagen.2

Robert Tenselius, ekonom vid Teknikföretagen, är författare till rapporten. Arbetet 
har skett i samarbete med Bengt Lindqvist och Anders Rune.

Stockholm i oktober 2013

Anders Rune
Chefekonom

 

 

1) Rapporten Teknikföretag och bemanningsföretag – varför är så många inhyrda? presenterades av Teknikföretagen 
2006. Därefter har även rapporterna Teknikföretag och bemanningspersonal 2009 – hur påverkas inhyrningen av 
konjunkturen? och Teknikföretags inhyrning av personal 2011 – en kartläggning av inhyrning från bemannings- och 
konsultföretag presenterats.

2) Definitionen utifrån de företag som är medlemmar i Teknikföretagen stämmer till stora delar, men inte helt, överens 
med definitionen enligt svensk näringsgrensindelning (SNI). Enligt SNI 2007 definieras teknikbranschen som SNI-
koderna 25 t.o.m. 30 samt 32. Förutom företag i dessa branscher företräder organisationen Teknikföretagen även 
en del andra tillverkande företag och inte minst ett växande antal service- och tjänsteföretag.
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• Antalet inhyrda från bemanningsföretag är drygt 17 000 personer,  
 vilket motsvarar 5,8 procent av de anställda.

• Från konsultföretag är ytterligare ca 17 000 personer inhyrda  
 (dvs. motsvarande 5,8 procent av de anställda).

• Jämfört med läget ett år tidigare har inhyrningen från  
 bemanningsföretag ökat medan inhyrningen från konsultföretag   
 minskat något. 

• Definierar vi istället inhyrningen utifrån yrkesgrupper är antalet   
 inhyrda arbetare ungefär 14 000 stycken. Antalet teknikkonsulter   
 och tekniska specialister uppgår till ca 16 000 personer medan   
 antalet inhyrda i gruppen andra tjänstemän och övriga konsulter  
 är drygt 4 000 personer.

• De främsta skälen till inhyrning är följande:

 –  Arbetare – för snabb omställningsförmåga i samband med  
  variationer i efterfrågan.

 –  Teknikkonsulter och tekniska specialister – inom tidsbestämda   
  projekt samt för att erhålla ”rätt” kompetens.

 –  Andra tjänstemän och övriga konsulter – inget skäl dominerar   
  tydligt (vanligaste skälet är för att uppnå snabb omställnings- 
  förmåga).

• Enligt företagens egna bedömningar kan vi förvänta oss en viss   
 minskning av inhyrningen det kommande året.

• Jämfört med före finanskrisen 2008/2009 tillämpar många företag  
 en förändrad bemanningsstrategi med större andel inhyrda.
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Sammanfattning

 

Den ekonomiska oro som följt i finanskrisens och skuldkrisens spår har ökat be-
hovet av inhyrd personal. Antalet inhyrda från bemanningsföretag är drygt 17 000 
personer, vilket motsvarar 5,8 procent av de anställda. Resultatet avser 2013 och 
undersökningen gjordes strax före semesterperioden. Antalet inhyrda från konsult-
företag uppgår därtill också till ca 17 000 personer (dvs. motsvarande 5,8 procent av 
de anställda). Det innebär att drygt 34 000 personer är inhyrda i teknikbranschen 
totalt sett. Merparten av medarbetarna som hyrs in av teknikföretag finns i de stora 
bolagen (med minst 500 anställda). 

Jämfört med läget ett år tidigare har inhyrningen från bemanningsföretag ökat nå-
got. Ett mer stabilt konjunkturläge har bidragit till ökningen, som inte minst skett 
på arbetarsidan. Inhyrningen från konsultföretag var omfattande under 2012 och 
den har nu minskat något.

Istället för att definiera de inhyrda utifrån vilken typ av företag de kommer från kan 
de kategoriseras utifrån yrkesgrupp. Vi har använt grupperna ”arbetare”, ”teknik-
konsulter och tekniska specialister” samt ”andra tjänstemän och övriga konsulter”. 
Antalet arbetare som är inhyrda i teknikbranschen är ungefär 14 000 stycken. De 
inhyrda arbetarna motsvarar därmed 4,8 procent av de anställda i teknikföretag. 
Antalet inhyrda teknikkonsulter och tekniska specialister är ca 16 000 personer. Det 
ger en andel på 5,4 procent. I gruppen som vi kallar andra tjänstemän och övriga 
konsulter är drygt 4 000 personer inhyrda, vilket motsvarar 1,4 procent av de egna 
anställda.

De huvudsakliga skälen till inhyrning är olika för olika yrkesgrupper. Därför redovi-
sar vi dem var för sig. På arbetarsidan handlar inhyrning om snabb omställnings-
förmåga. Sedan 2011 när undersökningen genomfördes förra gången har flexibili-
tetsskälet dessutom blivit vanligare. På tjänstemannasidan sker inhyrningen främst 
inom tidsbestämda projekt samt av kompetensskäl. Sammantaget kan alltså företa-
gen lösa mer tillfälliga behov av kompetens och flexibilitet genom att komplettera 
sin kärnkompetens med inhyrd personal. 

Enligt företagens egna bedömningar kan vi förvänta oss en viss minskning av 
inhyrningen i teknikbranschen det kommande året. En majoritet av de företag som 
hyr personal i dag anger att närmast ingen förändring av inhyrningens omfattning 
kommer att ske. Andelen företag som räknar med en minskning är samtidigt större 
än andelen som räknar med en ökning, vilket indikerar ett sammantaget minskat 
antal inhyrda. Vi kan även konstatera att många företag har en förändrad beman-
ningsstrategi med större andel inhyrda jämfört med före finanskrisen 2008/2009. 
Behovet av flexibilitet och snabb omställningsförmåga i den internationellt konkur-
rensutsatta teknikbranschen är en viktig förklaring till detta.
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Drygt 17 000 från bemanningsföretag och lika många från konsultbolag 
Den ekonomiska oro och varierande efterfrågan som följt i finanskrisens och 
skuldkrisens spår har ökat industriföretagens behov av flexibilitet. Inhyrd personal 
har kommit att bli ett viktigt bidrag för att uppnå denna flexibilitet inom industrin. 
Teknikföretag hyr relativt mycket personal från både bemannings- och konsultföre-
tag. Detta trots att inhyrning av personal kostar mer än egen anställning – åtmins-
tone när man enbart räknar de direkta kostnaderna. För att få ett helhetsperspektiv 
på användningen studerar vi inhyrningen från båda dessa företagstyper.3

LIKA MÅNGA MEDARBETARE ÄR INHYRDA FRÅN BEMANNINGSFÖRETAG OCH KONSULTBOLAG 
Antal inhyrda personer och andel inhyrda i relation till de egna anställda i teknikföretag

 

Källa: Teknikföretagens undersökning bland medlemsföretagen 2013
*) I gruppen konsultföretag m.m. ingår förutom personer från konsultbolag även egna företagare.

 

3) Där inget annat redovisas bygger uppgifterna i detta kapitel på en statistisk undersökning som Teknikföretagen 
genomfört bland medlemsföretagen. Studien är representativ för alla medlemsföretag med minst en anställd. Se 
metodbeskrivningen längst bak i rapporten för en närmare beskrivning av studien.
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CA 17 000 INHYRDA FRÅN BEMANNINGSFÖRETAG OCH LIKA MÅNGA FRÅN KONSULTFÖRETAG
Antal inhyrda personer och andel inhyrda i relation till de egna anställda i teknikföretag

 Andel av    
2013 – alla företag de anställda  Antal inhyrda 

Bemanningsföretag 5,8  17 200

Konsultföretag m.m.* 5,8  17 200

Totalt 11,6  34 400

 Andel av    
2012 – alla företag de anställda  Antal inhyrda

Bemanningsföretag 5,1  15 400

Konsultföretag m.m.* 6,2  18 800

Totalt 11,3  34 200

Källa: Teknikföretagens undersökning bland medlemsföretagen 2013
*) I gruppen konsultföretag m.m. ingår förutom personer från konsultbolag även egna företagare. 

Antalet inhyrda från bemanningsföretag uppgår till drygt 17 000 personer, vilket 
motsvarar 5,8 procent av de anställda i teknikbranschen. Resultatet avser läget 2013 
och undersökningen gjordes strax före semesterperioden. Även antalet inhyrda från 
konsultföretag uppgår till ca 17 000 personer (dvs. motsvarande 5,8 procent av de 
anställda). Inhyrningen totalt sett från både bemannings- och konsultbolag uppgår 
därmed till drygt 34 000 personer, vilket motsvarar 11,6 procent av de anställda.4 
Eftersom uppgifterna baseras på en statistisk undersökning är de behäftade med 
viss osäkerhet inom tillhörande konfidensintervall. 

Gränsen mellan bemanningsföretag och konsultbolag är inte knivskarp. Flera ut-
hyrningsföretag verkar inom båda dessa områden. Teknikföretag skiljer dessutom i 
minskande utsträckning på inhyrning från konsult- respektive bemanningsföretag. 
Ofta kallar de även inhyrd produktionspersonal för konsulter. Några exempel på 
bemanningsföretag är Manpower, Poolia, Proffice och Uniflex.5 På samma sätt är 
Semcon, Sweco och ÅF exempel på mer renodlade teknikkonsultbolag. Egna företa-
gare (samt i några fall koncernintern inhyrning) räknas till gruppen konsulter m.m. 
i vår undersökning.  

Inhyrning av personal är vanligare i stora bolag än i små och medelstora 
Samtliga stora teknikföretag (med minst 500 anställda) hyr personal från beman-
nings- eller konsultföretag. ABB, Ericsson, Electrolux, Scania, Volvo Personvagnar 
och AB Volvo kan nämnas som några exempel på stora företag. Bland de medelstora 
(med 25 till 500 anställda) är andelen som hyr personal ca 60 procent. Bland de 
allra minsta bolagen med färre än 25 anställda är andelen drygt 20 procent.6

4) Basen i form av totalt antal anställda i de teknikföretag som omfattas av studien är 296 038 år 2013. Företagen 
som omfattas är alla teknikföretag med minst en anställd. Motsvarande siffra för 2012 är 302 080. Sysselsätt-
ningsuppgiften är hämtad från Teknikföretagens medlemsregister och avser 2012. Uppgiften för 2013 är nedräk-
ning med 2 procent från 2012, vilket är vår bästa bedömning för sysselsättningsutvecklingen, gjord utifrån den 
kortperiodiska sysselsättningsstatistiken från SCB. 

5) I enkäten har vi exemplifierat med ett antal företag av respektive sort.
6) Dessa siffror avser de företag som redovisat att de hyr personal 2012 eller 2013.
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AV DE INHYRDA KOMMER EN STÖRRE ANDEL FRÅN KONSULTFÖRETAG I STORFÖRETAGEN 
Antal inhyrda personer och andel inhyrda i relation till de egna anställda i teknikföretag

 Andel av 
2013 – stora företag* de anställda  Antal inhyrda 

Bemanningsföretag 7,8  10 600

Konsultföretag m.m.** 10,5  14 300

Totalt 18,2  24 900

 Andel av 
2012 – stora företag* de anställda Antal inhyrda

Bemanningsföretag 6,0  8 400

Konsultföretag m.m.** 11,1  15 500

Totalt 17,1  23 900

Källa: Teknikföretagens undersökning bland medlemsföretagen 2013
*) De stora företagen är de som har 500 anställda eller fler.
**) I gruppen konsultföretag m.m. ingår förutom personer från konsultbolag även egna företagare. 

Mer inhyrningen från konsultbolag i de stora teknikföretagen
Merparten av de drygt 34 000 medarbetarna som hyrs in av teknikföretag finns i 
de stora bolagen där nästan 25 000 personer är inhyrda. Av dessa kommer knappt 
11 000 från bemanningsföretag och drygt 14 000 från konsultbolag. Inhyrningen 
från bemanningsföretag i de stora bolagen motsvarar alltså 7,8 procent av de an-
ställda i dessa företag. Motsvarande andel från konsultbolag m.m. är 10,5 procent. 
Sammanlagt blir andelen 18,2 procent. Därmed är andelen inhyrda klart högre i 
stora bolag än i små och medelstora företag. En skillnad storleksgrupperna emellan 
är även inhyrningens fördelning mellan bemannings- och konsultföretag. I de stora 
bolagen kommer en klar majoritet av inhyrningen från konsultföretag till skillnad 
från i de små och medelstora företagen.

BETYDLIGT FLER INHYRDA I DE STORA FÖRETAGEN ÄN I DE SMÅ
Antal inhyrda personer och andel inhyrda i relation till de egna anställda i teknikföretag*

 Andel av
2013  de anställda Antal inhyrda

Små företag (1 – 25 anställda) 2,3  800

Medelstora företag (25 – 500 anställda) 6,9  8 700

Stora företag (minst 500 anställda) 18,2  24 900

Totalt – alla företag (minst 1 anställd) 11,6  34 400

 Andel av
2012  de anställda Antal inhyrda

Små företag (1 – 25 anställda) 3,6  1 200

Medelstora företag (25 – 500 anställda) 7,1  9 100

Stora företag (minst 500 anställda) 17,1  23 900

Totalt – alla företag (minst 1 anställd) 11,3  34 200

Källa: Teknikföretagens undersökning bland medlemsföretagen 2013
*) Uppgifterna avser både inhyrda från bemanningsföretag och konsultbolag m.m.
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Inhyrning från bemanningsföretag dominerar i de medelstora företagen
I relation till antalet egna anställda är inhyrningen klart lägre i de små och medel-
stora företagen än i de stora. Andelen totalt sett när vi både räknar inhyrning från 
bemannings- och konsultbolag är 6,9 procent i medelstora företag och 2,3 procent 
i små företag. Uttryckt i antal inhyrda är siffrorna knappt 9 000 personer i medel-
stora bolag och nästan 1 000 personer i små företag. 

I de medelstora företagen är inhyrningen fördelad på så sätt att drygt två tredje-
delar kommer från bemanningsföretag medan knappt en tredjedel kommer från 
konsultföretag. I de allra minsta företagen är återigen inhyrningen mer jämt förde-
lad mellan bemannings- och konsultföretag. Sannolikt beror detta på att gruppen 
medelstora företagen, där många leverantörsföretag finns, behöver stor numerär 
flexibilitet, vilken bl.a. uppnås genom inhyrning av produktionspersonal från be-
manningsföretag. De små företagen anger samtidigt att inhyrning både från be-
mannings- och konsultföretag ofta är nödvändigt för deras kompetensförsörjning. 
Därav en hel del inhyrning från konsultföretag.

Något ökad inhyrning i teknikbranschen mellan 2012 och 2013
Inhyrningen i teknikbranschen ökande något mellan undersökningstillfällena 2012 
och 2013. De stora bolagen står för ökningen, medan inhyrningen tvärtom minskat 
något i de små och medelstora företagen. 

Den största förändringen mellan åren syns samtidigt när man betraktar inhyrning-
en från bemannings- respektive konsultföretag separat. Inhyrningen från beman-
ningsföretag ökade med nästan 12 procent medan inhyrningen från konsultföretag 
minskade med närmare 9 procent, förvisso från en väldigt hög nivå året innan. Ett 
mer stabilt konjunkturläge i kombination med att det fortfarande finns en bety-
dande osäkerhet på världsmarknaden har bidragit till den ökade inhyrningen från 
bemanningsföretag. Ökad efterfrågan på inhyrd produktionspersonal på arbetarsi-
dan är en förklaring till det, vilket vi återkommer till i nästa kapitel. 

Minskningen på konsultsidan förklaras främst av att inhyrningen av teknikkon-
sulter var väldigt omfattande 2012 och minskade något till 2013. Teknikkonsulter 
används oftast för att erhålla ”rätt” kompetens och inom tidsbestämda projekt, 
vilket vi utvecklar senare i rapporten. Eftersom diverse utvecklingsprojekt i teknik-
branschen befann sig i ett intensivt skede 2012 var inhyrningen av teknikkonsulter 
omfattande detta år.
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Inhyrningens utveckling över en längre tidsperiod
Betraktat över en längre tidsperiod ökade teknikföretags inhyrning från beman-
ningsföretag successivt under 1990-talet – i likhet med utvecklingen på hela den 
svenska arbetsmarknaden. Detta efter att det statliga arbetsförmedlingsmonopolet 
avskaffades 1993. I samband med IT-boomen i början av 2000-talet nådde inhyr-
ningen i teknikbranschen en topp. Efter IT-boomen minskade samtidigt antalet in-
hyrda för att återigen nå en topp under 2008. Därefter följde finanskrisen 2008/2009 
vilken innebar en kraftigt minskad efterfrågan på teknikföretags produkter. Därmed 
minskade teknikföretags inhyrning från bemanningsföretag relativt kraftigt. Åren 
efter finanskrisen ökade inhyrningen återigen, i samband med att företagens försälj-
ning återhämtade sig. Därefter har inhyrningen legat kvar på en hög nivå, även om 
omfattningen varierat något över tid. 

TEKNIKFÖRETAGS INHYRNING FRÅN BEMANNINGSFÖRETAG VARIERAR MED KONJUNKTUREN
Uppgifter om andel inhyrda i denna rapport i relation till uppgifter i tidigare rapporter

 

Källa: Teknikföretagens undersökningar bland medlemsföretagen
*) Teknikföretagens tidiga studier om inhyrning fokuserade enbart på inhyrning från bemanningsföretag. Siffrorna i 
dessa tidiga studier är därför inte helt jämförbara med de uppgifter vi presenterar för senare år. Vi bedömer dock att 
uppgifterna relativt bra kan jämföras. Senare års uppgifter om inhyrningen från bemanningsföretag ligger dock någon 
eller några tiondels procentenheter lägre än motsvarande siffror i de tidiga studierna. 

Omfattande användning av bemanningsföretag även vid osäkert konjunkturläge 
Att konjunkturläget 2011, 2012 och 2013 varit osäkert, men inte nattsvart, förkla-
rar varför inhyrningen från bemanningsföretag förblivit relativt omfattande under 
denna period. I ett läge när det finns betydande nedåtrisker i världsekonomin väljer 
många företag att ha en relativt stor andel av personalstyrkan inhyrd för att kunna 
hantera ett eventuellt fördjupat efterfrågefall. Detta är en förklaring till den relativt 
omfattande inhyrningen 2012, trots den europeiska skuldkrisen. Att underökningen 
avser läget strax före semesterperioden, medan skuldkrisen påverkade teknikpro-
duktionen negativt i betydande utsträckning först efter sommaren 2012, är en 
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annan förklaring. Den minskade inhyrningen som skuldkrisen resulterade i fångas 
alltså inte fullt ut upp i Teknikföretagens undersökningar. Strax före semesterperio-
den 2013 när undersökningen gjordes hade konjunkturläget förbättrats något vilket 
återigen ökat behovet av inhyrd arbetskraft.

Den första studien Teknikföretagen gjorde av inhyrningen i medlemsföretagen 
genomfördes vid årsskiftet 2006/2007. I denna undersökning och i efterföljande 
studie, som avsåg de följande två årsskiftena, undersöktes användningen av beman-
ningspersonal, men inte av konsulter.7 Siffrorna i dessa tidiga studier är därför inte 
helt jämförbara med de uppgifter vi presenterar för senare år. Vi bedömer dock att 
uppgifterna relativt bra kan jämföras. Senare års uppgifter om inhyrningen från 
bemanningsföretag ligger dock någon eller några tiondels procentenheter lägre än 
motsvarande siffror i de tidiga studierna. Detta eftersom vissa företag inte helt hade 
tagit bort konsulterna i de två första undersökningarna.

Teknikföretagen har tidigare konstaterat att inhyrningen från bemanningsföretag 
varierar från 2-3 procent till 5-6 procent över konjunkturcykeln.8 Sannolikt behöver 
den senare siffran revideras upp eftersom många företag sedan finanskrisen tilläm-
par en bemanningsstrategi som innebär ökad andel inhyrda, vilket vi återkommer 
till. I en av de tidiga studierna konstaterades en toppnotering på 5,5 procent vid års-
skiftet 2007/2008. Ett år senare hade inhyrningen från bemanningsföretag (räknat 
som andel av de egna anställda) fallit till 3,6 procent. Detta till följd av finanskrisen. 
Som vi beskrivit är nu andelen är återigen närmare 6 procent. Den kan troligen 
stiga ytterligare i samband med en framtida konjunkturtopp. 

Inhyrningen från konsultföretag har ökat under senare år
Även teknikföretags inhyrning från konsultföretag kan betraktas över en lite längre 
tidsperiod, eftersom vi nu har data tillbaka till 2010. Under denna period har inhyr-
ningen från konsultföretag trendmässigt ökat. Vid undersökningstillfället 2010 upp-
gick inhyrningen från konsultföretag till 3,2 procent, räknat som andel av de egna 
anställda.  Vid mättillfällena 2012 och 2013 var motsvarande andel ca 6 procent. Det 
är framförallt utvecklingen i de stora företagen (med minst 500 anställda) som gör 
att inhyrningen från konsultbolag trendmässigt ökat.

 

7) Se Teknikföretagens rapporter Teknikföretag och bemanningsföretag – varför är så många medarbetare inhyrda? och 
Teknikföretag och bemanningspersonal 2009 – hur påverkas inhyrningen av konjunkturen?.

8) Dvs. i rapporten Teknikföretags inhyrning av personal 2011 – en kartläggning av inhyrning från bemannings- och 
konsultföretag, vilken publicerades av Teknikföretagen hösten 2011.
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Arbetare och teknikkonsulter utgör merparten av de inhyrda
Istället för att definiera de inhyrda utifrån vilken typ av företag de kommer från 
kan de även kategoriseras utifrån yrkesgrupp.9 En relativt stor del av de inhyrda i 
teknikbranschen är arbetare och de jobbar med alltifrån produktion till logistik i 
företagen. Den största kategorin är samtidigt teknikkonsulter och tekniska specia-
lister, vilken svarar för ungefär hälften av inhyrningen i teknikbranschen. Ingenjörer 
behövs till diverse utvecklingsprojekt i teknikföretag. Till specifika tekniska tillämp-
ningar är dessutom inhyrning ofta det enda sättet att erhålla nödvändig kompetens.

YRKESGRUPPEN TEKNIKKONSULTER OCH SPECIALISTER HYRS I STÖRST UTSTRÄCKNING IN
Antal inhyrda personer och andel inhyrda i relation till de egna anställda i teknikföretag  

Källa: Teknikföretagens undersökning bland medlemsföretagen 2013

9) De tre yrkesgrupperna vi delar in de inhyrda i har definierats av Teknikföretagen som de där merparten av inhyr-
ningen sker i branschen. När inget annat anges bygger uppgifterna i kapitlet på en statistisk undersökning som 
Teknikföretagen genomfört bland medlemsföretagen. Studien är representativ för alla medlemsföretag med minst 
en anställd. Se metodbeskrivningen längst bak i rapporten för en närmare beskrivning av studien.
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Alla företag Stora företag*
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42 %
46 %
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31 %

55 %

14 %

Utöver inhyrningen av teknikkonsulter och tekniska specialister sker även en del 
annan inhyrning på tjänstemannasidan. I vår undersökning har vi valt att samla öv-
riga tjänstemän i kategorin ”andra tjänstemän och övriga konsulter”. Alltifrån chefer 
till ekonomer, assistenter och receptionister redovisas i denna grupp. Trots att denna 
grupp är kvantitativt mindre är den viktig för företagen i samband med bemanning 
av serviceenheter, administration och ledningsfunktioner. 

Drygt 14 000 arbetare och ca 16 000 teknikkonsulter är inhyrda i teknikföretag 
Antalet arbetare som är inhyrda i teknikbranschen är drygt 14 000 stycken, dvs. i 
samband med undersökningstillfället strax innan semesterperioden 2013. Inhyr-
ningen av arbetare motsvarar därmed 4,8 procent av de anställda i teknikföretag. 
Antalet inhyrda teknikkonsulter och tekniska specialister är ca 16 000 personer. 
Det innebär en andel på 5,4 procent av de anställda. I gruppen som vi kallar andra 
tjänstemän och övriga konsulter är ca 4 000 personer inhyrda vilket ger andelen 1,4 
procent av de anställda.

Drygt 90 procent av de inhyrda på arbetarsidan kommer från bemanningsföretag 
medan knappt 10 procent av dem kommer från konsultbolag. Det omvända gäl-
ler för yrkesgruppen teknikkonsulter och tekniska specialister där ca 90 procent 
av inhyrningen sker från konsultbolag. Nästan var tionde teknikkonsult kommer 
samtidigt från bemanningsföretag. Därmed är det alltså inte så enkelt att arbetare 
kommer från bemanningsföretag medan teknikkonsulter alltid kommer från kon-
sultbolag. Även bemanningsföretagen är viktiga för teknikföretagens kompetensför-
sörjning av tekniska specialister. Inhyrningen inom den yrkesgrupp vi kallar andra 
tjänstemän och övriga konsulter sker i större utsträckning från bemanningsföretag 
än från konsultföretag. Ungefär 60 procent av inhyrningen i denna yrkesgrupp sker 
från bemanningsföretag.

I STORA FÖRETAG ÄR ÖVER HÄLFTEN AV DE INHYRDA TEKNIKKONSULTER
Andel av de inhyrda personerna i teknikföretag som tillhör respektive yrkesgrupp 

Källa: Teknikföretagens undersökning bland medlemsföretagen 2013
*) De stora företagen är de som har 500 anställda eller fler.
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Större andel teknikkonsulter i stora företag
Inhyrningens fördelning mellan de tre yrkeskategorierna varierar stort mellan olika  
stora teknikföretag. I de stora företagen (med minst 500 anställda) utgör teknik-
konsulter och tekniska specialister 55 procent av inhyrningen. Motsvarande andel i 
de medelstora företagen (med 25 till 500 anställda) är 20 procent. I de allra minsta 
företagen (med färre än 25 anställda) utgör teknikkonsulter återigen en lite större 
del av inhyrningen.

Andelen inhyrda som är arbetare fördelar sig på motsatt sätt genom storleksgrup-
perna. I med medelstora företagen utgör inhyrningen av yrkesgruppen arbetare 
hela 73 procent av inhyrningen medan motsvarande andel är 31 procent i de stora 
företagen. Skillnaden är samtidigt inte så stor mellan storleksgrupperna i andelen 
inhyrda som tillhör gruppen andra tjänstemän och övriga konsulter. Vi vill även 
nämna att fördelningen mellan yrkesgrupper varierar relativt kraftigt bolagen emel-
lan, även inom enskilda storleksgrupper. Vissa företag hyr enbart in arbetare medan 
andra enbart hyr in teknikkonsulter eller andra tjänstemän. En ökande andel tek-
nikföretag är tjänsteföretag, som inte har några arbetare anställda. Därmed har de 
inte heller något behov av att hyra in produktionspersonal. 

KONJUNKTURSVÄNGNINGARNA PÅVERKAR FRÄMST INHYRNINGEN PÅ ARBETARSIDAN 
Antal inhyrda personer och andel inhyrda i relation till de egna anställda i teknikföretag

 Andel av 
2013  de anställda Antal inhyrda

Arbetare 4,8  14 200

Teknikkonsulter och tekniska specialister 5,4  16 000

Andra tjänstemän och övriga konsulter 1,4  4 200

Totalt – alla yrkesgrupper 11,6  34 400

 Andel av 
2012  de anställda Antal inhyrda

Arbetare 4,2  12 700

Teknikkonsulter och tekniska specialister 5,9  18 000

Andra tjänstemän och övriga konsulter 1,2  3 500

Totalt – alla yrkesgrupper 11,3  34 200

Källa: Teknikföretagens undersökning bland medlemsföretagen 2013

Fler arbetare och färre teknikkonsulter det senaste året
Eftersom merparten av inhyrningen av teknikkonsulter och tekniska specialister 
kommer från konsultbolag medan den övriga inhyrningen – inte minst på arbetar-
sidan – kommer från bemanningsföretag, liknar utvecklingen av inhyrningen från 
de olika yrkesgrupperna den vi tidigare beskrivit för inhyrningen från bemannings- 
respektive konsultbolag. Mellan 2012 och 2013 ökade inhyrningen av arbetare med 
drygt 11 procent. Variationerna över tid för inhyrningen på arbetarsidan följer 
konjunktursvängningarna i teknikbranschen relativt väl. Inhyrningen av teknik-
konsulter och tekniska specialister varierar samtidigt snarare beroende på behovet 
av personal i företagens olika utvecklingsprojekt. Inhyrningen av teknikkonsulter 
minskade i storleksordning 11 procent mellan 2012 och 2013. 
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Skäl till inhyrning av 
personal i teknikföretag

Skälen till inhyrning varierar yrkesgrupper emellan
Företagens angivna skäl till inhyrning indikerar varför de använder konsult- och 
bemanningsföretag.10 Trots att inhyrningen kostar mer än egen anställning – i 
synnerhet när man enbart räknar den direkta kostnaden – används inhyrd per-
sonal. Skälen som anges i detta kapitel bidrar till att förklara inhyrningens logik. 
De huvudsakliga skälen varierar beroende på vilken yrkeskategori som hyrs in. I 
undersökningen har företagen haft alternativen ”inte alls”, ”i liten utsträckning” och 
”i stor utsträckning” att välja mellan. Dessutom har de kunnat ange ”använder ej yr-
kesgruppen” och har då inte räknats med i sammanställningen. De stora företagens 
svar väger relativt tungt i uppgifterna som redovisas i detta kapitel eftersom antalet 
anställda använts för att vikta samman de olika storleksgruppernas svar.11

För snabb omställningsförmåga och inom projekt är de vanligaste skälen
Orsakerna till inhyrningen varierar mellan de olika yrkesgrupperna. Överlag hand-
lar dock inhyrning i relativt stor utsträckning om att uppnå snabb omställnings-
förmåga, speciellt på arbetarsidan. Sedan 2011 när undersökningen genomfördes 
förra gången har flexibilitetsskälet dessutom blivit vanligare. Detta gäller för alla 
de tre yrkesgrupperna. Skälen till att företagen hyr in teknikkonsulter är dessutom 
att dessa ofta jobbar inom tillfälliga utvecklingsprojekt, till vilka företagen behöver 
specifik kompetens.

•	 Arbetare – för snabb omställningsförmåga i samband med variation  
i efterfrågan.

•	 Teknikkonsulter	och	tekniska	specialister – inom tidsbestämda projekt 
samt för att erhålla ”rätt” kompetens.

•	 Andra	tjänstemän	och	övriga	konsulter – inget skäl dominerar tydligt 
(vanligaste skälet är för att uppnå snabb omställningsförmåga).

 

10) Där inget annat redovisas bygger uppgifterna i detta kapitel på en statistisk undersökning som Teknikföretagen 
genomfört bland medlemsföretagen. Studien är representativ för alla medlemsföretag med minst en anställd. Se 
metodbeskrivningen längst bak i rapporten för en närmare beskrivning av studien. 

11) Metoden att vikta samman de olika storleksgrupperna utifrån antal anställda gör att de stora företagen påverkar 
svaren på ett sätt som återspeglar deras betydelse inom området eftersom det har många inhyrda. I förra rap-
porten särredovisade vi de stora företagen samt presenterade sammanvägda resultat där varje enskilt företag hade 
lika stor betydelse. Uppgifterna i de olika rapporterna kan därför inte jämföras rakt av. Valet av viktningsförfarande 
påverkar dock resultatet i liten utsträckning.
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FLEXIBILITETSSKÄL PÅ ARBETARSIDAN OCH INOM PROJEKT PÅ TJÄNSTEMANNASIDAN
Skäl till inhyrning av respektive yrkesgrupp i teknikföretag*  

 I stor  I liten
Arbetare  utsträckning utsträckning Inte alls 

För snabb omställningsförmåga 80 % 16 % 4 %

Som en långsiktig buffert 46 % 28 % 26 %

I rekryteringssyfte 26 % 53 % 21 %

P.g.a. regler om anställningsskydd 23 % 36 % 41 %

Inom tidsbestämda projekt 21 % 41 % 38 %

Vid sjukdom/frånvaro 20 % 47 % 33 %

För att erhålla ”rätt” kompetens 14 % 31 % 56 %

Mindre HR-insats än vid egen anställning 9 % 22 % 69 %

Utanför kärnverksamheten 7 % 30 % 63 %

Teknikkonsulter och  I stor I liten
tekniska specialister utsträckning utsträckning Inte alls 

Inom tidsbestämda projekt 63 % 28 % 9 %

För att erhålla ”rätt” kompetens 62 % 28 % 11 %

För snabb omställningsförmåga 37 % 37 % 26 %

Som en långsiktig buffert 22 % 44 % 33 %

I rekryteringssyfte 11 % 60 % 29 %

Utanför kärnverksamheten 10 % 39 % 51 %

P.g.a. regler om anställningsskydd 8 % 32 % 60 %

Vid sjukdom/frånvaro 4 % 51 % 45 %

Mindre HR-insats än vid egen anställning 4 % 16 % 80 %

 

 I stor  I liten
Övriga tjänstemän  utsträckning utsträckning Inte alls 

För snabb omställningsförmåga 27 % 51 % 23 %

Som en långsiktig buffert 26 % 41 % 33 %

För att erhålla ”rätt” kompetens 24 % 44 % 32 %

Inom tidsbestämda projekt 23 % 54 % 23 %

I rekryteringssyfte 17 % 52 % 32 %

Vid sjukdom/frånvaro 12 % 57 % 32 %

P.g.a. regler om anställningsskydd 9 % 31 % 60 %

Mindre HR-insats än vid egen anställning 6 % 21 % 73 %

Utanför kärnverksamheten 5 % 38 % 57 %

Källa: Teknikföretagens undersökning bland medlemsföretagen 2013
*) Svarsalternativen är förkortade/förenklade jämfört med i enkäten och de kompletta frågetexterna återfinns  
i metodavsnittet.
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Arbetare hyrs främst in för att hantera variationer i efterfrågan
Snabb omställningsförmåga i samband med variation i efterfrågan är den vanligaste 
förklaringen till inhyrning av arbetare. Detta skäl har dessutom blivit vanligare 
sedan när undersökningen genomfördes förra gången, i synnerhet bland de små 
och medelstora företagen. Med hjälp av inhyrda medarbetare skaffar sig företagen 
möjligheten att på ett flexibelt sätt anpassa personalstyrkan utifrån variationer i 
efterfrågan och kan samtidigt behålla och utveckla den egna kärnkompetensen. För 
hela 80 procent av företagen är snabb omställningsförmåga i stor utsträckning en 
förklaring. Därutöver anger ytterligare företag detta som skäl, men i liten utsträck-
ning. Endast 4 procent anger att detta inte alls är ett skäl till inhyrningen. 

I undersökningen ställdes även frågan om i vilken utsträckning företagen hyr per-
sonal som en långsiktig buffert för att kunna minska personalstyrkan vid orderned-
gång. Genom att ha två frågor om inhyrning av flexibilitetsskäl skiljer vi ut huruvida 
inhyrning sker som en strategisk och långsiktig buffert över en konjunkturcykel 
eller för att hantera snabba svängningar i närtid. De stora företagen skiljer ut sig 
genom att i relativt stor utsträckning även hyra arbetare som en långsiktig buffert. 
Sedan undersökningstillfället 2011 har samtidigt inhyrning som en långsiktig buf-
fert blivit något mer vanligt även bland de små och medelstora företagen.

INHYRNING AV ARBETARE SKER FRÄMST FÖR SNABB OMSTÄLLNINGSFÖRMÅGA
Teknikföretags skäl till inhyrning av arbetare*   

Källa: Teknikföretagens undersökning bland medlemsföretagen 2013
*) Svarsalternativen är förkortade/förenklade jämfört med i enkäten och de kompletta frågetexterna återfinns i  
metodavsnittet.

Skäl till inhyrning av arbetare
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Att eventuellt rekrytera de inhyrda är den näst vanligaste förklaringen till inhyrning 
av arbetare. Detta skäl anges förvisso enbart i stor utsträckning av 26 procent av 
bolagen. Den sammanlagda andelen är samtidigt 79 procent när vi räknar in före-
tagen som anger detta som skäl i liten utsträckning. Även om inte rekryteringssyftet 
är huvudorsaken till inhyrning, hoppas alltså merparten teknikföretag på att hitta 
lämpliga personer att anställa bland de inhyrda. På ett liknande sätt är inhyrning 
i samband med sjukdom/frånvaro en förklaring i liten utsträckning enligt många 
företag. Detta samtidigt som endast en mindre andel av dem anger detta skäl som 
en förklaring i stor utsträckning.

På arbetarsidan är det relativt vanligt med inhyrning på grund av att regler om 
anställningsskydd gör att egen anställning försvåras/är riskfylld/fördyras. Den sam-
manlagda andelen är 59 procent som anger detta skäl, dvs. när vi även räknar in 
företagen som anger detta som en förklaring i liten utsträckning.

Teknikkonsulter används oftast inom tidsbestämda projekt
Inhyrning inom tidsbestämda projekt är den vanligaste förklaringen till varför 
teknikföretag hyr in teknikkonsulter och tekniska specialister. För 63 procent av 
företagen är detta i stor utsträckning en förklaring. Den sammanlagda andelen, när 
även de räknas som anger detta som skäl i liten utsträckning är 91 procent. Genom 
inhyrningen av tekniska specialister till tidsbestämda projekt kan företagen dels 
värna sin kärnkompetens och dels erhålla nödvändig kompetens till projekt. 

INHYRNING AV TEKNIKKONSULTER SKER FRÄMST TILL PROJEKT OCH AV KOMPETENSSKÄL
Teknikföretags skäl till inhyrning av teknikkonsulter och tekniska specialister*

Källa: Teknikföretagens undersökning bland medlemsföretagen 2013
*) Svarsalternativen är förkortade/förenklade jämfört med i enkäten och de kompletta frågetexterna återfinns i  
metodavsnittet.

Skäl till inhyrning av teknikkonsulter



20 21

För snabb omställningsförmåga

Som långsiktig buffert

För att erhålla ”rätt” kompetens

Inom tidsbestämda projekt

I rekryteringssyfte 

Vid sjukdom/frånvaro

P.g.a. regler om anställningsskydd

Mindre HR-insats  
än vid egen anställning

Utanför kärnverksamheten

0 %           20 %          40 %           60 %         80 %           100 %

Stor utsträckning Liten utsträckning Inte alls

För att erhålla ”rätt” kompetens är den näst vanligaste förklaringen till varför tek-
nikföretag hyr teknikkonsulter och tekniska specialister. Hela 62 procent av bolagen 
anger detta som skäl i stor utsträckning och andelen blir 89 procent om man räknar 
med även de som anger detta som skäl i liten utsträckning. Kompetensskäl är alltså 
ett nästan lika vanligt skäl som inom tidsbestämda projekt. Därefter följer inhyrning 
för att erhålla snabb omställningsförmåga, vilket sker i klart minde utsträckning än 
inhyrning till projekt och av kompetensskäl.

Intressant att notera är även att inhyrning utanför kärnverksamheten, åtminstone i 
viss utsträckning, är en förklaring till inhyrningen av teknikkonsulter och tekniska 
specialister. Här finns alltså en tydlig skillnad yrkesgrupperna emellan eftersom 
detta skäl är det minst vanliga för både arbetare och andra tjänstemän och kon-
sulter. Förklaringen är sannolikt att företagen regelbundet använder konsulter till 
diverse tekniska tillämpningar de inte betraktar som sin kärnverksamhet.  

Inget skäl dominerar tydligt vid inhyrning av ”andra tjänstemän”
Det finns inga tydligt dominerande skäl till varför teknikföretag hyr in det vi be-
nämner ”andra tjänstemän och övriga konsulter”, dvs. de tjänstemän som inte är 
teknikkonsulter eller tekniska specialister. De skäl som anges i störst utsträckning 
är för snabb omställningsförmåga, som en långsiktig buffert, för att erhålla ”rätt” 
kompetens och inom tidsbestämda projekt. 

INHYRNING AV ANDRA TJÄNSTEMÄN SKER FRÄMST FÖR SNABB OMSTÄLLNINGSFÖRMÅGA
Teknikföretags skäl till inhyrning av andra tjänstemän och övriga konsulter*   

Källa: Teknikföretagens undersökning bland medlemsföretagen 2013
*) Svarsalternativen är förkortade/förenklade jämfört med i enkäten och de kompletta frågetexterna återfinns i  
metodavsnittet.

Skäl till inhyrning av andra tjänstemän
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Det är alltså samma skäl som ligger i topp för arbetare respektive teknikkonsulter. 
Att gruppen är sammansatt av många olika yrken som exempelvis chefer, ekonomer 
och assistenter är en viktig förklaring till att skälen varierar. Inhyrningen hand-
lar alltså om att företaget behöver lösa ett behov som kan variera från fall till fall. 
Ibland ska en specifik uppgift lösas under en viss tidsperiod medan inhyrningen an-
dra gånger kan handla om att hitta en lämplig person att rekrytera eller för beman-
ning i samband med frånvaro.   
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Prognoser och bemannings-
strategier i teknikföretag

En viss minskning av inhyrningen väntas det närmaste året
Osäkerheten om konjunkturutvecklingen har varit stor under 2012 och 2013 vilket 
bidragit till företagens inhyrning av personal. Som vi tidigare beskrivit är inhyrning 
ett viktigt verktyg för att uppnå flexibilitet. Detta tillsammans med visstidsanställ-
ningar och andra avtalsenliga lösningar. Enligt företagens egna bedömningar kan 
vi förvänta oss en viss minskning av inhyrningen i teknikbranschen det kommande 
året.12 Mer stabila konjunkturutsikter samtidigt som företagen inte förväntar sig 
någon extremt kraftig tillväxt bidrar till detta.

STÖRRE ANDEL FÖRETAG SOM RÄKNAR MED MINSKAD ÄN MED ÖKAD INHYRNING 
Teknikföretags prognos för hur inhyrningen kommer att utvecklas det kommande året*  
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Källa: Teknikföretagens undersökning bland medlemsföretagen 2013
*) Med det kommande året avses tills strax före sommaren 2014, eftersom företagen vid enkättillfället gjorde en 
bedömning av utvecklingen ett år framåt i tiden. 

12) När inget annat anges bygger uppgifterna i kapitlet på en statistisk undersökning som Teknikföretagen genomfört 
bland medlemsföretagen. Vi skiljer på företag som hyr respektive inte hyr respektive yrkesgrupp i dag vid redovis-
ning av prognos för inhyrning. På frågan om bemanningsstrategi har enbart de företag som hyr personal svarat. 
Antalet anställda använts för att vikta samman de olika storleksgruppernas svar till uppgifter för alla företag. Se 
metodbeskrivningen längst bak i rapporten för en närmare beskrivning av studien.
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Minskad inhyrning bland de företag som redan hyr personal
Utifrån företagens svar kan vi konstatera att en majoritet av bolagen som hyr per-
sonal i dag anger att närmast ingen förändring kommer att ske det kommande året. 
Andelen företag som räknar med en minskning är samtidigt större än andelen som 
räknar med en ökning. Det indikerar att inhyrningen kommer att minska. Andelen 
företag som räknar med minskad inhyrning från bemanningsföretag är 29 procent 
medan 17 procent räknar med en ökning. Motsvarande siffror för inhyrningen från 
konsultföretag är 22 respektive 12 procent. Bland de stora teknikföretagen (med 500 
anställda eller fler) är det än tydligare att fler företag räknar med en minskning än 
med en ökning. Som vi nämnt tidigare får storföretagens agerande stort genomslag 
i antalet inhyrda eftersom de svarar för en stor del av inhyrningen i teknikbranschen. 

En viss skillnad finns i hur företagen förutspår inhyrning från bemannings- res-
pektive konsultbolag. Som framgår av siffrorna ovan är andelen företag som anger 
närmast ingen förändring för inhyrningen från konsultföretag är större än andelen 
som anger motsvarande för bemanningsföretag. Vi kan ändå förvänta oss minskad 
inhyrning från konsultföretag minst i samma storleksordning som från beman-
ningsföretag. De stora företagens svar visar inte minst detta. En fjärdedel av de stora 
företagen anger att de räknar med minskad inhyrning från konsultföretag medan 
minde än var tionde stort bolag räknar med ökad inhyrning från konsultföretag.

INHYRNINGEN KOMMER SANNOLIKT ATT MINSKA
Teknikföretags prognos för hur inhyrningen kommer att utvecklas det kommande året*

  närmast ingen 
Företag som hyr personal i dag öka förändring minska

Inhyrning från bemanningsföretag 17 % 54 % 29 %

Inhyrning från konsultbolag** 12 % 66 % 22 %

 troligen ingen  inhyrning
Företag som INTE hyr personal i dag inhyrning  är sannolikt

Inhyrning från bemanningsföretag 88 % 12 %

Inhyrning från konsultbolag** 96 % 4 %

Källa: Teknikföretagens undersökning bland medlemsföretagen 2013
*) Med det kommande året avses tills strax före sommaren 2014, eftersom företagen vid enkättillfället gjorde en 
bedömning av utvecklingen ett år framåt i tiden.

Närmast ingen ökning bland de företag som inte hyr personal i dag
De flesta företag som inte hyr personal i dag räknar inte heller med att göra det 
under det kommande året. Sammantaget anger ca var tionde av dessa företag att 
inhyrning från bemanningsföretag är sannolikt under det kommande året. För 
inhyrning från konsultbolag är andelen ännu lägre. De stora företagen ingår inte alls 
här eftersom samtliga av dem hyr personal. Istället väger de allra minsta företagen 
(med färre än 25 anställda) tungt. De är många till antalet men har sammantaget 
relativt få anställda.



24 25

Företagens bemanningsstrategi har ändrats efter finanskrisen
Konjunktursvängningar och variation i efterfrågan tillhör vardagen för den interna-
tionellt konkurrensutsatta teknikbranschen. Både 90-talskrisen och nedgången efter 
IT-boomen runt millennieskiftet bidrog till att företagen ändrade sina strategier och 
blev mer flexibla. Djupet på nedgången under finanskrisen 2008/2009 var samtidigt 
överraskande för de flesta företag inom teknikbranschen. I finanskrisens spår har 
därför företagen vidtagit åtgärder för att ytterligare öka flexibiliteten. 

Ett verktyg för att uppnå denna ökade flexibilitet har varit att börja tillämpa en 
förändrad bemanningsstrategi. I undersökningen har företagen svarat på frågan ”hur 
har företagets bemanningsstrategi ändrats mer långsiktigt jämfört med före finans-
krisen 2008/2009?”. Resultatet indikerar en högre inhyrningsnivå nu jämfört med före 
krisen. Andelen företag som anger ökad inhyrning är 38 procent. En lika stor andel 
anger närmast ingen förändring. Endast 15 procent av företagen anger samtidigt att 
deras bemanningsstrategi innebär minskad inhyrning jämfört med före finanskrisen. 
Därutöver har 9 procent av företagen angivit ”vet ej/kan ej bedöma det”.

I undersökningen 2011 ställdes motsvarande fråga. Då som nu anger en stor del 
av storföretagen att de efter finanskrisen tillämpar en ny bemanningsstrategi som 
innebär ökad inhyrning. En förändring undersökningarna emellan är samtidigt de 
medelstora företagens svar på frågan om förändrad bemanningsstrategi. Andelen 
medelstora företag (de med 25 till 500 anställda) som nu anger att de tillämpar stra-
tegi med ökad inhyrning är klart större än när undersökningen genomfördes 2011. 
Inhyrning av personal har alltså kommit att bli ett strategiskt verktyg för att kunna 
hantera konjunktursvängningarna för fler företag. 

BEMANNINGSSTRATEGIN I MÅNGA FÖRETAG INNEBÄR ÖKAD INHYRNING
Andel företag som angivit hur bemanningsstrategin påverkat inhyrningen*  
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Källa: Teknikföretagens undersökning bland medlemsföretagen 2013
*) Företagen har svarat på frågan ”hur har företagets bemanningsstrategi ändrats mer långsiktigt jämfört med före 
finanskrisen?”.
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Metodbeskrivning
 

En enkätundersökning där teknikföretag 
frågats om inhyrningen av personal från 
bemanningsföretag och konsultbolag 
ligger till grund för många av slutsatserna 
i denna rapport. Syftet med undersök-
ningen är att erhålla en god bild av varför 
och i vilken omfattning teknikföretag hyr 
personal. 

Population och urval
Målpopulationen i undersökningen 
utgörs av företag som är medlemmar i 
organisationen Teknikföretagen och har 
minst 1 anställd. Eftersom urvalsramen är 
Teknikföretagens medlemsföretag definie-
rar medlemsregistret målpopulationen. 
Utdrag ur registret gjordes i maj 2013. Vid 
detta tillfälle avser sysselsättningsuppgif-
terna 2012.

Teknikföretag och teknikbranschen defi-
nieras i denna rapport konsekvent som de 
företag som är medlemmar i Teknikföre-
tagen. Det stämmer till stora delar, men 
inte helt, överens med definitionen enligt 
Svensk näringsgrensindelning (SNI). 
Enligt SNI 2007 definieras teknikbran-
schen som SNI-koderna 25 t.o.m. 30 samt 
32. Förutom företag i dessa branscher 
företräder organisationen Teknikföretagen 
även en del andra tillverkande företag och 
inte minst ett växande antal service- och 
tjänsteföretag. 

Företag i urvalsramen är stratumklassifi-
cerade utifrån antal anställda. Små företag 
med 1 till 25 anställda utgör stratum 1, 
medelstora företag med mellan 25 och 500 
anställda utgör stratum 2 och stora företag 
med minst 500 anställda utgör stratum 3. 

Totalt ingår 665 bolag i studien som är 
statistiskt representativ för alla teknikfö-
retag med 1 anställd eller fler, dvs. 3 577 
stycken. Samtliga de 65 stora teknikföretag 
(med minst 500 anställda) har tillfrågats 
medan slumpmässiga urval är gjorda för 
de små och medelstora bolagen (dvs. för 
stratum 1 och 2). I respektive stratum för 
de små och medelstora företagen är 300 
företag valda slumpmässigt.

Mätperiod och svarsfrekvens
Mätperioden varade från den 29 maj till 
den 16 juli 2013. Företagen uppmana-
des att redogöra för läget i maj/juni, dvs. 
före semesterperioden. Under mätperio-
den skickades ett första utskick samt en 
påminnelse. De storföretag som inte hade 
svarat innan 16 juli påmindes ytterligare 
en gång. 

Svarsfrekvensen uppgick till 68 procent 
och de medelstora företagen svarade i nå-
got större utsträckning än de övriga. Svar 
erhölls från 454 av totalt 665 tillskrivna 
företag. 

 UNDERSÖKNINGENS SVARSFREKVENS OCH MÅLPOPULATION  

 Svarsfrekvens Urval Målpopulation

Små företag (1 till 25 anställda) 63 % 300 2 048

Medelstora företag (25 till 500 anställda) 72 % 300 1 464

Stora företag (minst 500 anställda) 74 % 65 65

Totalt (minst 1 anställd) 68 % 665 3 577
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EXAKT FORMULERING AV FRÅGAN OM SKÄL TILL INHYRNING 

 Enkätfråga som företagen svarat på –  
 ”I vilken  utsträckning förklarar följande att ni hyr  
 respektive yrkesgrupp (från bemannings- eller   
Skäl till inhyrning (enligt rapporten): konsultföretag)”:

- För snabb omställningsförmåga - För snabb omställningsförmåga vid variation i 
   efterfrågan

- Som en långsiktig buffert - Som en långsiktig buffert för att kunna minska  
   personalstyrkan vid ordernedgång 

- Inom tidsbestämda projekt - För bemannig inom tidsbestämda projekt

- Utanför kärnverksamheten - För bemannig utanför kärnverksamheten

- För att erhålla ”rätt” kompetens - För att erhålla ”rätt” kompetens

- Vid sjukdom/frånvaro - I samband med ordinarie personals sjukdom/  
   frånvaro

- I rekryteringssyfte - I syfte att eventuellt rekrytera de inhyrda

- Mindre HR-insats än vid egen anställning - För att mindre HR-resurser krävs jämfört med vid  
   helt egen rekrytering

- P.g.a. regler om anställningsskydd - För att egen anställning försvåras/är riskfyllt/  
   fördyras p.g.a. regler om anställningsskydd

- Andra skäl - Andra skäl

 Bortfall och täckning
Under- respektive övertäckningen är liten 
eftersom målpopulationen är företag som 
är medlemmar i Teknikföretagen samti-
digt som medlemsregistret använts som 
grund för undersökningen. Viss aktuali-
tetsöver- och undertäckning kan finnas ef-
tersom enstaka företag kan ha tillkommit 
eller upphört att existera utan att detta 
registrerats i medlemsregistret. 

Ingen statistisk bortfallsanalys har gjorts 
eftersom svarsfrekvensen är god. Utifrån 
vår kännedom om medlemsföretagen 
har vi dock kritiskt granskat svaren samt 
bortfallet och konstaterat att inhyrningen 
av personal inte skiljer sig väsentligt mel-
lan de företag som svarat respektive inte 
svarat. Det finns dock skäl att anta att 
andelen företag som inte hyr personal är 
något större hos de företag som inte svarat 
på enkäten. Resultatet av detta skulle 
innebära att det totala antalet är något 
överskattat.   

Sammanvägning av stratum
Uppgifter om antal inhyrda har beräknats 
för respektive stratum separat. De siffror 
som anges för samtliga företag är sum-
meringar av uppgifterna för respektive 
stratum. 

I de fall där resultat redovisats för samt-
liga företag angående skäl till inhyrning, 
prognos för inhyrningen samt för föränd-
ring av bemanningsstrategi, har respektive 
stratum för stora, medelstora och små 
företag vägts samman med vikter baserade 
på respektive stratums antal anställda 
som andel av antalet anställda i den totala 
populationen. I viktningen har det dess-
utom beaktats att vissa frågor besvarats 
antingen av de företag som hyr eller inte 
hyr personal. 

I praktiken innebär viktningsförfarandet 
att de stora och medelstora företagen blir 
klart dominerande i sammanvägningen av 
svaren på frågorna som besvarats av före-
tagen som hyr personal. Detta eftersom de 
stora bolagen har så många fler anställda 
än vad de små företagen har. Eftersom 
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samtliga stora företag hyr personal ingår 
de däremot inte alls i det sammanvägda 
resultatet när enbart de företag som ej hyr 
personal svarat på frågan.

Den modell för viktning som använts gör 
att resultatet återspeglar inhyrningen på 
ett relativt rättvisande sätt.  Alternativet 
hade varit att vikta svaren utifrån antal 
företag i respektive stratum, vilket hade 
medfört att de små företagen istället skulle 
väga väldigt tungt. I Teknikföretagens 
förra bemanningsrapport användes denna 
modell, dvs. i Teknikföretags inhyrning av 
personal 2011 – en kartläggning av inhyr-
ning från bemannings- och konsultföretag. 
Där särredovisades samtidigt de stora fö-
retagen konsekvent. De olika viktningsför-
farandena innebär att vissa uppgifter inte 
rakt av kan jämföras de olika rapporterna 
emellan. Detta gäller alltså uppgifterna om 
skäl till inhyrning, prognos för inhyrning-
en samt uppgifterna om förändring av 
bemanningsstrategi. Det bör dock noteras 
att valet av viktningsförfarande oftast 
påverkar resultatet i relativt liten utsträck-
ning. Där det är relevant har vi redovisat 
enskilda storleksgrupper separat i text 
eller figurer.

Skäl till inhyrning
Vid utformning av enkäter krävs entydig 
och precis frågeformulering. Läsbarheten 
av rapporten ökar samtidigt med mer 
kortfattad text. På frågan om skäl till in-
hyrning av personal har vi valt att förenkla 
formuleringen i tabeller och diagram i 
rapporten. Formuleringen som företagen 
hade att ta ställning till undersökningen 
finns samtidigt redovisad i en tabell på 
detta uppslag. Den som vill se exakt for-
mulering hänvisas till denna tabell.

Antal anställda
Basen i form av totalt antal anställda i de 
teknikföretag som omfattas av studien är 
296 038 år 2013. Företagen som omfattas 
är (som vi nämnt) alla teknikföretag med 
minst en anställd. Motsvarande siffra för 
2012 är 302 080. Sysselsättningsuppgiften 
är hämtad från Teknikföretagens med-
lemsregister och avser 2012. Uppgiften för 

2013 är nedräkning med 2 procent från 
2012, vilket är vår bästa bedömning för 
sysselsättningsutvecklingen, gjord utifrån 
den kortperiodiska sysselsättningsstatisti-
ken från SCB.

På alla ställen där vi anger de inhyrda som 
andel av de anställda är basen i form av 
anställda företagens egna anställda i form 
av tillsvidare- och visstidsanställda.

Konfidensintervall för antal inhyrda
Eftersom undersökningen baseras på ett 
slumpmässigt urval uppkommer en ofrån-
komlig osäkerhet i resultatet då uppgif-
terna inte baseras på totalräkning. Dock 
kan ett mått på osäkerheten konstrueras 
genom att företag utvalts att ingå i under-
sökningen med känd sannolikhet. För att 
ange precisionen i skattningen av antal 
och andelar kan ett 95-procentigt konfi-
densintervall konstruerats. Det beräknade 
intervallet täcker med 95 procents sanno-
likhet det värde som skulle ha erhållits vid 
en totalundersökning.

Antalet inhyrda i teknikföretag är följande 
i exakt form och med angivet konfidens-
intervall: Inom de små företagen (med 1 
till 25 anställda) är 773+/-569 personer 
inhyrda. Inom de medelstora företagen 
(med 25 till 500 anställda) är antalet  
8 662+/-3 607 personer. Konfidensinter-
vallen för andra uppgifter i rapporten lik-
nar dem som presenterats ovan. Eftersom 
stora företag (med minst 500 anställda) 
genomgående har totalundersökts behövs 
inga konfidensintervall för dem. Det är 
också storföretagen som står för merpar-
ten av inhyrningen i teknikbranschen.  

Sammantaget finns skäl att anta att resul-
tat är bättre än vad som antyds av konfi-
densintervallen ovan. Teknikföretagen har 
omfattande kontakt med medlemsföreta-
gen och bilden som redovisas i denna rap-
port känns igen från vår kännedom om 
medlemsföretag. Det är samtidigt viktigt 
att komma ihåg att uppgifter i denna typ 
av studier har tillhörande konfidensin-
tervall, och att de bör användas i enlighet 
med detta. 
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