
Konsultundersökning: Många får sitt första 
jobb och trivs i bemanningsbranschen 
Vad ska jag jobba med? Svaret för många är konsult i beman-
ningsbranschen. Många som jobbar i bemanningsbranschen har 
faktiskt fått sitt första jobb där. Runt 40 procent av konsulterna 
är under 30 år, och nästan var tredje är utrikesfödd (SCB 2020). 
I en undersökning bland 3 200 konsulter svarar tre av fyra 
att de rekommenderar jobbet, och lika många är nöjda med  
arbetsuppgifterna. De är lika nöjda som andra på arbetsmarknaden,  
visade en annan undersökning som Kompetensföretagen gjort  
samtidigt.  Åtta av tio konsulter känner sig uppskattade av  
kollegorna. För sex av tio under trettio år var bemannings-
branschen ett sätt att få jobb! 

I bemanningsbranschen kan en jobba på i stort sett hela  
arbetsmarknaden, och har därför möjlighet att prova olika  
yrken. Två av tre konsulter anser också att konsultjobbet leder 
till fler jobb i framtiden. Med ny erfarenhet, nätverk och första 
raden på cv:t är det helt enkelt större chans! 

I bemanningsbranschen finns alltså vägen till arbetsmarknaden,  
möjligheter att utvecklas och prova nya jobb och arbetsplatser. 
Branschens goda villkor och kollektivavtal gör dessutom jobbet 
tryggt.

Jag rekommenderar  
konsultjobbet

Simon Svanebo är 28 år gammal och bor i Sundsvall. Han 
jobbade som personlig tränare men tvingades att gå ned 
till en timanställning på grund av coronapandemin. En  
tidigare kollega från gymmet tipsade om att jobba som konsult 
i bemanningsbranschen och under sommaren 2020 fick Simon 
jobb som konsult. 

- Först var jag timanställd över sommaren, och det fanns mycket jobb 
så jag var nöjd med det. Vid årsskiftet var jag fast anställd på 80 
procent och en månad senare var jag team leader för alla konsulter 
på 100 procent. 

Jobbet som konsult varit ett bra sätt att komma tillbaka in på 
arbetsmarknaden. Han säger att han har roligt på jobbet. Han lär 
känna nya personer och lär sig alltid något nytt.

- Jag rekommenderar andra att jobba som konsult, definitivt. Vare 
sig man är ung och i början av arbetslivet eller helt enkelt är arbets-
sökande. Det kan vara början på nästa steg i karriären, eller ett sätt 
att få ett jobb för tillfället. Jag tror att bemanningsföretagen kommer 
ha mycket att göra framöver och kunna hjälpa många till ett arbete.

Konsultjobbet vägen in 
på arbetsmarknaden 

För 15 år sedan kom Giuliano Antonietti till Sverige och fick då 
jobb som konsult via ett bemanningsföretag. Han har sedan dess 
haft olika jobb som konsult, och har flera gånger blivit anställd 
av kundföretagen. Giuliano menar att det inte gör någon större 
skillnad i att jobba som konsult mot att vara direktanställd. 

- För mig är det ett bra sätt att få jobb. Antingen har man ett eget 
nätverk eller så använder man ett bemanningsföretag. Nätverket är 
viktigt. Om man som jag kommer från ett annat land är det svårt att 
bygga upp och då blir konsultjobbet vägen in på arbetsmarknaden

Framöver fortsätter Giuliano gärna att jobba med, och utvecklas 
inom, inköp och tror att konsultrollen är ett bra sätt att göra 
det på.

- Inköp leverantörsutveckling är den roligaste delen av jobbet, och jag 
vill gärna göra affärer internationellt. Att fortsätta bygga erfarenhet 
och nätverk, studera löpande och ta mer ansvar och svårare uppdrag 
är ett bra sätt att nå dit.
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OM OSS
Kompetensföretagen är en medlemsorganisation för 
företag med verksamhet inom rekrytering, omställning 
och bemanning. Under 2020 kom 217 000 personer i 
sysselsättning via ett av våra medlemsföretag. Runt 40 
procent av konsulterna är under 30 år, och nästan var 
tredje är utrikesfödd (SCB 2020).

FÖRSTA JOBB I BEMANNINGSBRANSCHEN
Varje dag hjälper våra medlemmar företag, organisa-
tioner och personer att hitta rätt på en arbetsmarknad 
som är specialiserad, snabbrörlig och global. 
Hundratusentals har fått sitt första jobb som  
bemanningskonsult! Som konsult får du möjlighet att  
utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad, skaffa nya 
erfarenheter och kompetenser som bygger ett starkt 

cv. Bemanningsbranschen finns på nästan hela arbets-
marknaden, och ger goda möjligheter att prova nya 
yrken eller arbetsplatser. 

TRYGGT OCH SÄKERT 
Många medlemsföretag är auktoriserade. Auktorisationen  
betyder att företagen arbetar seriöst och uppfyller våra 
höga krav, med till exempel pensioner, försäkringar och 
kollektivavtal. 

HITTA BEMANNINGSFÖRETAGET SOM PASSAR DIG
Ett sätt att börja leta efter ett bemanningsföretag som 
kan passa dig är att gå in på sidan tryggakompetensen.se.  
Annars kan du bara googla på ”bemanningsföretag” 
och sökord som passar det yrke du är intresserad av
i alla yrken.

ADRESS
Komptensföretagen
Box 555 45, 102 04 STOCKHOLM

Besök: Sturegatan 11 
Telefon: 08-762 69 00
E-post: info@kompetensforetagen.se 

Kontakt:  Cecilia Malmström, kommunikationschef,  
 cecilia.malmstrom@almega.se

Webbplats:  www.kompetensforetagen.se
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