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Sammanfattning 
Sverige är ett tjänsteland och nästan 80 procent av de sysselsatta arbetar inom tjänstesektorn. Över 

90 procent av de nya jobb som skapats sedan 2009 har kommit i tjänstesektorn. De mest expansiva 

delarna av den privata tjänstesektorn har varit företagstjänster – tekniska, juridiska, ekonomiska 

konsulter, forskning och personaluthyrning m.m. – och information och kommunikationssektorn. 

Dessa delarna av tjänstesektorn växer i stor utsträckning tillsammans med industriföretagen och 

bidrar till deras konkurrenskraft. De växer också på egen hand och bidrar till en växande 

tjänsteexport.  

Utvecklingen i Göteborg det senaste decenniet är ett bra exempel på den utvecklingen. I Göteborg 

skapades över 60 000 nya jobb under åren 2010 till 2017. Hälften av de nya jobben skapades inom 

företagstjänster, varuproduktion samt IT och kommunikation. Företagstjänsterna var den i särklass 

mest expansiva sektorn. Industrin har utvecklats bra i Göteborg men huvuddelen av jobben har 

skapats i den privata tjänstesektorn. 

Göteborg har också ett aktivt nyföretagande. Fler nya företag startas per invånare i Göteborg än i 

övriga riket. Däremot ser inte företagsklimatet bra ut. I Svenskt Näringslivs årliga ranking av 

företagsklimatet i Sveriges kommuner har Göteborg stadigt fallit i ranking i tio år och tillhör nu den 

undre tredjedelen i landet.  År 2019 rankades Göteborg på plats 216 av 290 kommuner. 

1. Tjänstesektorn är central för Sverige ekonomi 
Från industri till tjänster   
Från slutet av 1800-talet fram till 1950-talet var Sverige ett industriland. Produktionen av varor – 

såsom stål, kullager, förbränningsmotorer, bilar, lastbilar, kylskåp, pappersmassa och textilier – stod 

för merparten av Sveriges BNP, sysselsättning, samt export och import.  

I takt med att ekonomin utvecklades och levnadsstandarden ökade fick tjänstesektorn en allt större 

betydelse. Med ökade inkomster har följt ökad efterfrågan på tjänster, samtidigt som ökade 

ekonomiska resurser skapat förutsättningar för vidgade produktionsmöjligheter inom områden som 

till exempel sjukvård, utbildning, handel, samt IT- och kommunikation. I början av 1960-talet 

passerade tjänstesektorn industrin i antalet sysselsatta i Sverige. I slutet av 1970-talet passerade 

tjänstesektorn även industrin i förädlingsvärde. 

Varu- och tjänstesektor kompletterar varandra 
Det är viktigt att betona att tjänstesektorn och den varutillverkande sektorn inte är isolerade från 

varandra. Tjänstesektorns snabba tillväxt beror på att transaktionskostnaderna i ekonomin minskat 

och marknader fungerar bättre. Det som tidigare gjordes internt i industriföretagen, som till exempel 

redovisning, marknadsundersökningar, tekniska lösningar, fastighetsskötsel och mycket annat, kan 

idag bytas på marknader och produceras bättre och billigare av externa specialiserade tjänsteföretag. 

Skiljelinjerna mellan industri och tjänstesektor håller dessutom på att suddas ut. Tjänster blir 

produkter och produkter blir tjänster i interaktiva processer.  

Tack vare modern IT-teknologi har det blivit möjligt att konkurrensutsätta och internationalisera 

betydligt mer av tjänsteproduktion. Det medför bl.a. att varu- och tjänsteproduktion än mer glider in 
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i varandra. Ett exempel är att i dagens IT-värld är inte nödvändigtvis den främsta konkurrenten till 

småstadens bokhandel den angränsande regionstadens bokkedja utan den utländska 

elektronikbokhandeln Amazon. Amazon säljer varor. Men för att kunna erbjuda sitt utbud världen 

över fordras att såväl säljaren som köparen har tillgång till de tjänster som IT tillhandahåller.   

Stora svenska industriföretag har betydande inslag av tjänster i de varor de producerar. En stor del av 

tjänsteexporten sker idag genom att tjänster ingår i industrivaror som exempelvis den programvara 

som ingår i alla motorfordon. 

Genom att varor i ökad utsträckning består av tjänster så kommer den internationella 

konkurrenskraften inom stora delar av den varuproducerande industri att vara beroende av god 

tillgång på tjänster av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Effektiviteten i tjänstebranscher som 

IT och kommunikation, transporter och finans påverkar i hög grad den svenska industrins 

konkurrenskraft och export.  

Produktivitet inom tjänstesektorn   
Länge associerades produktion av tjänster med låg produktivitet. ”Baumols lag” som hävdade att 

produktiviteten i tjänstesektorn skulle växa långsammare än i industrin byggde på att tjänstesektorn 

dominerades av lågproduktiva personliga tjänster.1 Samtida forskning visar dock att Baumols teser 

behöver modifieras. I takt med att tjänsters kunskapsinnehåll ökar bidrar tjänstesektorn i högre grad 

än tidigare till den totala produktivitetstillväxten i hela ekonomin.  

En rapport från Tillväxtanalys visar att den svenska ekonomiska tillväxten efter 1990-talskrisen till 

stor del drivits av den privata tjänsteproduktionen genom en snabb produktivitetstillväxt i 

kombination med en hög sysselsättning i sektorn.2 Tjänstesektorn har givit de största bidragen till 

produktivitetstillväxten i ekonomin.  Den snabba produktivitetstillväxten betyder att det finns stora 

inslag av tjänsteföretag vars produktion utmärks av hög kunskap, kompetens och förmåga till att 

utveckla innovativa tjänster, man kan därmed hävda att tjänstesamhället också är ett 

kunskapssamhälle. 

2. Tjänstesektorn i siffror i Sverige 
Tjänster är huvuddelen av näringslivet 
Tjänstesektorn stod 2018 för två tredjedelar av näringslivets förädlingsvärde. Den svenska 

tjänstesektorn kan delas in i ett flertal olika delsektorer. Två av de största är handeln (detalj- och 

partihandel) och fastighetssektorn. De senaste åren har telekommunikation och olika typer av 

dataverksamhet vuxit snabbast. En annan sektor som vuxit betydligt är välfärdssektorn – utbildning, 

vård, omsorg och övriga sociala tjänster.    

Svensk export och import av tjänster står för cirka 30 procent av svensk utrikeshandel. I handel med 

tjänster ryms bland annat utlandsresor. Exempel på andra stora poster i tjänstehandel är transporter 

 
1 Lagen formulerades av den amerikanske nationalekonomen William Baumol (1922–2017). 
2 Tjänsternas betydelse för tillväxt och omvandling i svensk ekonomi. Rapport 2010:13.   
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och företagstjänster. I den senare gruppen ingår bland annat tjänster relaterade till forskning och 

utveckling. 45 procent av de företagstjänster som produceras i Sverige exporteras. 

Tre av fyra jobbar i tjänstesektorn 
Diagram 1 Andel sysselsatta i riket 2017 fördelade på sektorer, procent  

 

Källa: SCB 

År 1962 blev tjänstesektorn större än industrin i andel av sysselsättningen. Därefter har 

sysselsättningen i sektorn fortsatt att växa och idag arbetar 77 procent av de sysselsatta i 

tjänstesektorn.    

Vård och omsorg är den del av tjänstesektorn som har flest anställda med 812 000 sysselsatta. 

Företagstjänster som bl.a. består av tekniska, ekonomiska och juridiska konsulter sysselsätter 

592 000 personer.  

Tabell 1 Tjänstebranscher med flest sysselsatta 2017  

Delsektor Klassificering Antal sysselsatta 
Vård och omsorg Primärt offentliga tjänster 812 100 

Företagstjänster Privata tjänster 591 700 

Handel Privata tjänster 587 500 

Utbildning Primärt offentliga tjänster 534 700 

Transport och magasinering Privata tjänster 229 500 

Källa: SCB 

Tjänstesektorn har skapat nio av tio nya jobb 
Under perioden 2010–2017 skapades 634 000 nya jobb i Sverige. 579 000, eller 91 procent, av de nya 

jobben skapades i tjänstesektorn. 325 000 av dem skapades i privat tjänstesektor, vilket motsvarade 

51 procent av alla nya jobb.  

Företagstjänster var den snabbast växande delsektorn med 134 000 nya jobb följt av vård och 

omsorg och utbildning.  

20,7

44,1

33,3

1,9

Varuproduktion Privata tjänster Offentliga tjänster Övrigt



 
 

 
Tjänstesektorn är Göteborgs jobbmotor 

Almega – oktober 2019 
5 

Tabell 2 Tjänstesektorer som ökade sin sysselsättning mest i riket 2010–2017 

Delsektor Klassificering Ökning av antal sysselsatta 
Företagstjänster Privata tjänster 134 000 

Vård och omsorg Primärt offentliga tjänster 112 000 

Utbildning Primärt offentliga tjänster 106 700 

Handel Privata tjänster 57 900 

Offentlig förvaltning och försvar Offentliga tjänster 52 700 

Hotell och restaurang Privata tjänster 39 400 

Källa: SCB 

3. Tjänstesektorn i Västra Götaland och Göteborg 
Västra Götaland är Sveriges industrikluster 
I Västra Götaland bodde 2018 1 710 000 personer, eller 17 procent av Sveriges befolkning. I Göteborg 

bodde 572 000 invånare eller 33 procent av regionens befolkning. Såväl demografiskt som 

ekonomiskt är Västra Götaland Sveriges näst viktigaste region.  År 2017 uppgick regionens 

bruttoregionprodukt, BRP, till 17 procent av Sveriges BNP. Västra Götaland har haft en god 

ekonomisk tillväxt de senaste åren och bidrog med 20 procent av rikets BNP-tillväxt åren 2015–2017.  

Västra Götaland kan beskrivas som Sveriges industrikluster där fordonsindustri och kemisk industri 

spelar stor roll för regionens ekonomi. Det betyder också att i såväl regionen som helhet som i 

Göteborg spelar tillverkningsindustri en jämförelsevis stor roll för produktion, förädlingsvärde och 

sysselsättning. De senaste åren har regionen kunnat dra betydande fördel av internationell 

högkonjunktur för global tillverkningsindustri och svag kronkurs. Västra Götaland har utvecklats 

betydlig bättre än Stockholmsregionen. Stockholmsregionens bruttoregionprodukt uppgick 2017 till 

31 procent av rikets BNP men regionen bidrog bara med 28 procent av rikets BNP-tillväxt 2015–2017. 

Tjänstesektorn skapar flest jobb      
I Västra Götaland arbetar något fler än i riket med varuproduktion och något färre inom den privata 

tjänstesektorn. I Göteborg arbetar dock en betydligt större andel inom privat tjänstesektor vilket är i 

linje med övriga storstäder i Sverige.  

Tabell 3 Sektorers andel av total sysselsättning 2017, procent 

Sektor Riket Västra Götaland Göteborg 
Varuproduktion 20,7 22,6 18,1 

Tjänstesektor 77,4 76,6 80,7 

Varav: privata tjänster 44,1 43,2 51,6 

Varav: offentliga tjänster 33,3 33,4 29,1 

Övrigt 1,9 0,8 1,2 

Källa: SCB 

Mellan 2010 och 2017 skapades 116 000 nya jobb i Västra Götaland. Det var en ökning på 16 procent 

jämfört med 15 procent i riket. Av de nya jobben skapades 106 000 eller 91 procent i tjänstesektorn. 
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60 000 nya jobb skapades i privat tjänstesektor vilket motsvarar 52 procent av de nya jobben. Det 

betyder att strax över hälften av de nya jobben i Västra Götaland skapades i privat tjänstesektor.  

Tabell 4 Nya jobb i Västra Götaland 2010–2017  

 Antal Andel av total 
ökning, procent 

Totalt nyskapade jobb 115 900  

Nyskapade jobb i varuproduktion 8 100 7,1 

Nyskapade jobb i tjänstesektorn 105 500 91,1 

Varav: Privata tjänster 60 100 51,8 

Varav: Offentliga tjänster  45 300 39,1 

Övrigt 2 300 1,8 

Källa: SCB 

I Göteborg skapades 60 000 nya jobb mellan 2010 och 2017. Det var en ökning på 20 procent vilket 

var betydligt högre än i både riket och Västra Götaland. 51 000 av dessa nya jobb, eller 85 procent, 

skapades i tjänstesektorn. Det är en signifikant lägre andel av de nya jobben än i riket och Västra 

Götaland. Den privata tjänstesektorn har dock skapat över hälften av de nya jobben även i Göteborg 

under perioden.    

Tabell 5 Nya jobb i Göteborg 2010–2017  

 Antal Andel av total, 
procent 

Totalt nyskapade jobb 60 100  

Nyskapade jobb i varuproduktion 8 000 13,2 

Nyskapade jobb i tjänstesektorn 51 200 85,2 

Varav: Privata tjänster 31 000 51,4 

Varav: Offentliga tjänster  20 300 33,7 

Övrigt 900 1,5 

Källa: SCB 

Det som skiljer utvecklingen i Göteborg från regionen och övriga riket är att en betydligt högre andel 

av de nya jobben skapats inom den varuproducerande sektorn. Det återspeglar att 

tillverkningsindustrin i Göteborg har dragit nytta av den fleråriga globala högkonjunkturen för 

industrin och den låga svenska kronkursen de senaste åren.   

Företagstjänster är den mest expansiva sektorn 
Företagstjänster var den i särklass mest expansiva delsektorn i Västra Götaland under åren 2010 till 

2017. Där skapades 31 000 nya jobb vilket motsvarar 26 procent av de jobb som skapades i regionen. 

Därefter följde vård- och omsorg samt utbildning.  
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Tabell 6 Tjänstebranscher som skapade flest jobb i Västra Götaland 2010–2017 

Delsektor Klassificering Ökning av antal sysselsatta 
Företagstjänster Privata tjänster 30 700 

Vård och omsorg Primärt offentliga tjänster 18 700 

Utbildning Primärt offentliga tjänster 16 900 

Offentlig förvaltning och försvar Offentliga tjänster 9 800 

Handel Privata tjänster 9 400 

Information och kommunikation Privata tjänster 6 700 

Källa: SCB 

Tabell 7 Tjänstebranscher som skapade flest jobb i Göteborg 2010–2017  

Bransch Klassificering Ökning av antal sysselsatta 
Företagstjänster Privata tjänster 16 400 

Utbildning Primärt offentliga tjänster 9 400 

Vård och omsorg Primärt offentliga tjänster 6 600 

Information och kommunikation Privata tjänster 5 300 

Offentlig förvaltning och försvar Offentliga tjänster 4 300 

Hotell- och restaurang Privata tjänster 3 100 

Källa: SCB       

Även i Göteborg var företagstjänsterna den mest expansiva delsektorn. Där skapades drygt 16 000 

nya jobb 2010–2017, vilket motsvarar 27 procent av alla nya jobb i staden. Därefter följde utbildning 

samt vård och omsorg.  

4. Förutsättningar för fler tjänsteföretag i Göteborg 
Bra nyföretagande sämre företagsklimat 
Diagram 2 Nystartade företag per tusen invånare (16–64 år) i riket, Västra Götaland och Göteborg  

 

Källa: Tillväxtanalys 
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En viktig förutsättning för att nya jobb ska skapas i en region är ett aktivt nyföretagande. Över 80 

procent av alla nya företag som skapas i riket är tjänsteföretag. Nyföretagandet i Västra Götaland är i 

paritet med riksgenomsnittet. I Göteborg är däremot nyföretagandet signifikant högre än riket även 

om det minskat i Göteborg de senaste åren på samma sätt som i övriga Sverige. 

Trots att nyföretagandet i Göteborg är starkare än riksgenomsnittet är företagsklimatet dåligt och 

har blivit stadigt sämre det senaste decenniet. Svenskt Näringslivs gör en årlig ranking av 

företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner som bygger på en enkät till ett urval av företagare i varje 

kommun och offentlig statistik.3 I den ranking har Göteborg fallit från plats 100 år 2009 till plats 216 i 

år. De sämsta betygen får Göteborg från sina företagare angående kommunpolitikers och 

tjänstemännens attityder till företagande och osund konkurrens från kommunen. På dessa punkter 

rankas Göteborg bland de tio sämsta kommunerna i landet. På punkter som tillgång till digital och 

fysisk infrastruktur får Göteborg bättre betyg men även där har man tappat betydligt i ranking det 

senaste decenniet. 

Diagram 3 Företagsklimat i Göteborg, ranking bland Sveriges 290 kommuner 2009–2019 

 

Källa: Svenskt Näringsliv 

Många privata utförare inom skola i Göteborg   
Utbildning och vård och omsorg är expansiva delar av tjänstesektorn. Ett sätt att öka nyföretagande 

inom privat tjänstesektor är att öppna offentligt finansierade tjänster inom utbildning och vård och 

omsorg för privata utförare. Där ligger Västra Götaland och Göteborg långt fram på vissa områden 

och efter på andra. 

I Göteborg går en betydligt större andel av eleverna i fristående skolor än i riket som helhet. I 

Göteborg gick 23 procent av eleverna i en fristående grundskola jämfört med 15 procent i riket. Hela 

48 procent av gymnasieeleverna i Göteborg gick i en fristående skola jämfört med 15 procent i riket. I 

hela Västra Götaland gick 18 procent av eleverna i en fristående gymnasieskola.4   

 
3 https://www.foretagsklimat.se/ 
4 Källa: Skolverket. 
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34 procent av primärvården i Västra Götaland sköts av privata vårdgivare vilket är högre än i riket där 

privata vårdgivare sköter 27 procent av primärvården.5  

Inom äldrevården har dock Göteborg och Västra Götaland färre privata alternativ än i övriga riket. I 

riket som helhet skötte enskilda utövare 23 procent av hemtjänsten 2018. I Västra Götaland fick dock 

bara sex procent av de äldre som hade hemtjänst hjälp från enskilda utförare. I Göteborg var andelen 

bara två procent. I riket som helhet drivs 19 procent av äldreboendena av enskilda vårdgivare.  I 

Göteborg är andelen lika hög medan enbart tio procent av äldreboendena drivs av enskilda 

vårdgivare i hela Västra Götaland.6 

      

   

 
5 Källa: Socialstyrelsen. 
6 Källa: Socialstyrelsen. 
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