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Almega räknar med att tillväxten för Sveriges 
totala produktion, BNP, i år liksom förra året, 
kommer att bäras upp främst av den privata 
tjänstesektorns tillväxt. Även fortsatt starkt 
bostadsbyggande kommer att bidra, medan 
återhämtningen för exportindustrin går lång-
samt. En snabbare ökning av importen gör att 
nettoexporten, liksom förra året, bidrar negativt 
till Sveriges BNP-tillväxt. Den bedöms öka 
endast något starkare än förra året, med 2,4 
procent. Trots att efterfrågan på svensk export 
väntas öka något mer nästa år, tar inte BNP-
tillväxten mer fart, utan beräknas öka med 2,3 
procent 2016.  

Att BNP-tillväxten inte tar mer fart beror 
delvis på att nettoexporten inte väntas komma 
med något positivt bidrag. Detta beror bland 
annat på att produktionsstrukturen i Sverige 
förändrats snabbare under senare år i samband 

med ökad specialisering och ökat beroende 
av importerade insatsvaror och tjänster. Det 
gäller både industrin och tjänsteproducenter, 
vars produktion i högre grad bygger på en mix 
av insatsvaror och insatstjänster producerade 
utomlands. 

Almega räknar också med att Sveriges BNP-till-
växt kommer att hämmas av att jobbtillväxten 
bromsar in i år och nästa år. En ökad efterfrågan 
på högkvalificerad arbetskraft har inte matchats 
med tillräckligt snabb ökning av tillgången. 
Regeringens omläggning av jobbpolitiken kom-
mer dessutom sannolikt att ge en inbromsning 
av jobbtillväxten för ungdomar och hushållsnära 
tjänster. Dessutom har produktivitetstillväx-
ten i näringslivet varit nästan obefintlig, vilket 
tillsammans med pressade försäljningspriser 
gör att företagen väntas bromsa ökningen av 
arbetskraftskostnaderna.

Fördjupning: Nu ingår immateriella investeringar som en 
del av BNP 

Konjunkturrapport: Tillväxten bärs upp av tjänstesektorn

De immateriella investeringarna har ökat under 
de senaste 20 åren. Förra året hade tjänstesek-
torns immateriella investeringar ökat med lite 
över 100 procent i volym jämfört med år 1993. 
Samtidigt var varuproducenternas immateriella 
investeringar 36 miljarder kronor högre än 
tjänsteproducenternas. En viktig förklaring till 
skillnaden är att varuproducenter i högre grad 
köper in konsulttjänster från tjänstesektorn som 
bidrar till utvecklingen av deras produkter. Med 
andra ord produceras mycket forskning och 
utveckling inom tjänstesektorn, men den bokförs 
hos varuproducenterna som FoU-investering. 

Almega räknar med att de immateriella inves-
teringarna kommer fortsätta att öka, från förra 
årets relativt starka vändning uppåt. Att bedöma 
utvecklingen för dessa investeringar är emellertid 
relativt svårt, eftersom det inte gått att följa dem 

som en del av Sveriges BNP tidigare. 

Dessutom är frågan om den långdragna lågkon-
junkturen snabbat på strukturomvandlingen mot 
alltmer mjuka investeringar för en utökning av 
produktionskapaciteten i Sverige när konjunktu-
ren vänder uppåt. Frågan är var företagen väljer 
att investera och i hur hög grad de väljer att satsa 
på exempelvis forskning och utveckling i Sverige. 
Desto viktigare blir det för de företag som finns 
kvar i Sverige att satsa mer på innovationer och 
utveckling av sina produkter. 

En förutsättning för en sådan utveckling är att 
produktionen av forskning och utveckling kan 
fortsätta utvecklas, inte minst inom tjänste-
sektorn. Då behövs även en ökad tillgång på 
arbetskraft som kan växa inom Sveriges stora 
kunskapsintensiva tjänstesektor. 

ALMEGAS KONJUNKTURPROGNOS

nivå 
mdr kr procentuell förändring

NYCKELTAL 

2014 2013 2014 2015
(prognos)

2016
(prognos)

Hushållens konsumtionsutgifter 1816,7 1,9 2 ,4 2,8 2,5

Offentliga konsumtionsutgifter 1028,7 0,7 1 ,9 1,8 1,2

Fasta bruttoinvesteringar 904,0 -0,4 6,5 4,5 3,7

Lagerinvestering (bidrag till BNP-tillväxten) 7,9 0,1 0,2 0,1 0,0

Export 1744,6 -0,2 3,3 2,1 4,5

Import 1594,5 -0,7 6,5 3,7 5,0

BNP 3907,5 1,3 2,1 2,4 2,3

BNP kalenderkorrigerat 1,3 2,3 2,2 2,1

Öppen arbetslöshet (procent av arbetskraften) 8,0 7,9 7,8 7,6

Sysselsättning (nationalräkenskaperna), förändring i procent 1,0 1,4 1,2 1,0

KPI, årsgenomsnitt 0,0 -0,2 0,2 1,1

KPIF, årsgenomsnitt 0,9 0,5 1,0 1,6

Källa: SCB, Almega.
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Immateriella investeringar, tjänsteproducenter, 2014-års priser
Immateriella investeringar, varuproducenter, 2014-års priser
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De immateriella 
investeringarna har 
ökat rejält för både 
varu- och tjänstepro-
ducenter. För privata 
tjänstesektorn hade 
de fördubblats 2014 
jämfört med 1993, 
det vill säga med  
40 miljarder kronor.
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