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ANSTÄLLNINGSPLANERNA PÅ VÄG ATT SVALNA



Almegas tjänsteindikator för första kvartalet 2018 
förutspår att den privata tjänstesektorns tillväxt 
fortsätter att mattas av. Eftersom efterfrågan för 
tjänsteföretagen ännu håller sig uppe på en hög nivå 
tyder avmattningen på flaskhalsar i produktionen. 
Dessutom har produktionen inom vård- och omsorg 
samt utbildning fortsatt att minska. 

Osäkerheten kring om företagen inom dessa branscher 
kommer att kunna överleva om vinstbegränsningar 
införs ser ut att hålla tillbaka företagens investeringar, 
vilket påverkar tillväxten negativt.

Det finns nu tydliga tecken på att tjänsteföretagens 
planer att anställa börjat svalna. Drygt 25 procent av 
tjänsteföretagen räknar med att öka antalet anställda 
under de närmaste månaderna, en betydligt mindre 
andel jämfört med ett år sedan. 

Företagens anställningsplaner har under det senaste 
året varit ljusare än den sysselsättningsökning som 
gått att realisera. Ekonomin befinner sig fortfarande 
i en stark konjunktur, men sysselsättningstillväxten 
kan ändå väntas bromsa in på grund av de förvärrade 
matchningsproblemen på arbetsmarknaden, något som 
företagen nu också verkar räkna med.

ALMEGAS TJÄNSTEINDIKATOR FÖR FÖRSTA KVARTALET 2018

Källa: Almega, Konjunkturinstitutet (KI-barometern), SCB, Macrobond.
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Almegas tjänsteindikator (höger skala)
Tjänsteproduktionsindex, procentuell förändring, årstakt, faktisk utveckling (vänster skala)
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 JOBBTILLVÄXTEN KAN 
VÄNTAS VÄNDA NEDÅT
Almegas Arbetsmarknadsindikator tyder 
på att den positiva trenden för jobbtillväxten ser 
ut att brytas under första kvartalet i år. Mycket 
talar för att jobbtillväxten toppat, och kan väntas 
vända nedåt under 2018.

 LÅG PRISÖKNINGSTAKT
Almegas prisindikator indikerar att de pri-
vata tjänsteföretagens försäljningspriser kan 
väntas ta något mer fart under första kvartalet 
i år, men det sker alltså från en förhållandevis 
fortsatt låg nivå.

Jämfört med tidigare perioder av stark efter-
frågan och högt inhemskt resursutnyttjande är 
prisutvecklingen inom privat tjänstesektor för 
närvarande svag. Den pågående utbredningen 
av produktion längs med globala värdekedjor 
är dock en viktig strukturell förändring som 
tyder på ett nytt läge med en generellt sett lägre 
prisökningstakt.
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ALMEGAS ARBETSMARKNADSINDIKATOR 

Almegas arbetsmarknadsindikator (vänster skala)
Sysselsättningsförändring i privat tjänstesektor, årstakt procent (höger skala)

Källa: Almega, Konjunkturinstitutet (KI-barometern), SCB, Macrobond.

Almegas Prisindikator
Prisindikator handel
Prisindikator övriga tjänster

Källa: Almega, Konjunkturinstitutet (KI-barometern).
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LÄS MER I DEN FULLSTÄNDIGA RAPPORTEN 
ALMEGAS TJÄNSTEINDIKATOR Q1 2018 PÅ  
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