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LÅNGDRAGEN ÅTERHÄMTNING
”Svensk ekonomi bland de mest kunskapsintensiva i världen, men 
arbetsmarknaden har inte hängt med i den snabba förändringen”



Almega sänker nu prognosen för Sveriges 
BNP-tillväxt 2013 något, från 1,2 procent 
enligt höstprognosen till 0,9 procent. 
Sämre utsikter för Sveriges största export-
marknader ligger bakom revideringen. 
Först 2014 räknar Almega med en något 
starkare BNP-tillväxt i Sverige, kring 2 pro-
cent. Även tjänsteproduktionen påverkas av 
den dämpade utvecklingen på exportmark-
naderna eftersom exporten har ett stort och 
växande tjänsteinnehåll. 

Vår bedömning är att tillväxten för den 
privata tjänstesektorn kommer att landa på 
cirka 1,5 procent i år, vilket är en svagare 
tillväxt än 2012 då tjänsteproduktionen 
steg med 2,2 procent. 

Almega räknar med fallande sysselsätt-
ning inom tjänstesektorn i år. Att Sveriges 
jobbmotor stannar upp hör samman med 
den långdragna lågkonjunkturen för främst 
exportindustri och tjänstebranscher som bi-
drar till Sveriges export. Dessutom pressas 
tjänsteföretagens lönsamhet med en gene-
rellt svag pris- och produktivitetstillväxt.

Inflationen väntas bli nära noll i år. Svag 
efterfrågan, riksbankens räntesänkningar 
samt den starka kronan har bidragit till 
lägre prisutveckling än väntat. Kronkursen 
får allt större betydelse för inflationsutveck-
lingen i takt med att importinnehållet i den 
svenska produktionen ökar. Läs mer om ut-
vecklingen av importerade insatsprodukter, 
exportens tjänsteinnehåll, globala värde-
kedjor och dess betydelse för den svenska 
ekonomin i Almegas konjunkturrapport.

nivå 
mdr kr procentuell förändring

NYCKELTAL 

2012 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Hushållens konsumtionsutgifter 1718,9 -0,3 4,0 2,1 1,5 2,0 2,5

Offentliga konsumtionsutgifter 956,6  2,2 2,1 1,1 0,8 0,9 0,4

Export 1733,2 -13,8 11,4 7,1 0,7 0,9 3,8

Import 1514,3 -14,3 12,0 6,3 -0,1 2,0 4,4

BNP 3555,3 -5,0 6,6 3,7 0,8 0,9 1,9

BNP kalenderkorrigerat -4,9 6,3 3,8 1,2 0,9 2,0

Öppen arbetslöshet (procent av arbetskraften) 8,3 8,6 7,8 8,0 8,5 8,4

Sysselsättning (nationalräkenskaperna), förändring i 
procent

-2,4 1,0 2,3 0,7 -0,2 0,2

KPI, årsgenomsnitt -0,5 1,2 3,0 0,9 0,1 1,0

KPIF, årsgenomsnitt 1,7 2,0 1,4 1,0 1,0 1,3

Reporäntan, december 0,25 1,25 1,75 1,00 1,00 1,5

ALMEGAS KONJUKTURPROGNOS



Fördjupning: Sämre matchning på arbetsmarknaden i 
flera länder

Se vidare Almegas konjunkturrapport, som kan hämtas från www.almega.se

Arbetslösheten i flera länder började öka 
i samband med finanskrisen 2008-2009, 
men utvecklingen därefter skiljer sig åt. I 
exempelvis Sverige och Australien och inte 
minst i euroområdet ökade arbetslösheten 
under 2012. För Sveriges del låg främst 
svagare efterfrågan från exportmarknader 
bakom den ökade arbetslösheten. 

På flera håll, inte bara i krisländer, biter 
arbetslösheten sig fast på högre nivåer än 
tidigare, vilket inte enbart verkar bero på 
svag konjunktur. Även under de senaste 
årens återhämtning, då de lediga jobben 
ökade igen, har arbetslösheten legat kvar 
på höga nivåer. I flera länder har tillgången 
på efterfrågade kompetenser matchats allt 
sämre med utbudet av arbetskraft. 

Globala värdekedjor, det vill säga företags 
alltmer fragmenterade och geografiskt 
utspridda produktion, har stor inverkan på 

såväl tillväxt som sysselsättning. För Sveri-
ges del har de globala värdekedjorna skapat 
jobb främst för högkvalificerad arbetskraft 
och allra mest inom tjänstesektorn.

Sverige är ett av de länder som visar 
försämrad matchning på arbetsmarkna-
den samtidigt som det är en av de mest 
kunskapsintensiva ekonomierna i världen. 
Sverige sticker ut med kraftig ökning av 
sysselsättningen inom kunskapsintensiva 
tjänstebranscher jämfört med andra länder 
och har en högre andel sysselsatta i denna 
sektor än flertalet OECD-länder. Almegas 
slutsats är att den svenska arbetsmarknaden 
inte anpassat sig tillräckligt snabbt för att 
kunna möta den stora och alltjämt växande 
efterfrågan på arbetskraft till de kunskaps-
intensiva branscherna.

pr
oc

en
t a

v 
ar

be
ts

kr
af

te
n

ARBETSLÖSHET I PROCENT AV ARBETSKRAFTEN
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Kontakt: 
Lena Hagman, chefekonom 
tel: 08-762 69 61 
epost: lena.hagman@almega.se

Linnea Kvist, bransch- och omvärldsanalys 
tel: 08-762 66 21 
epost: linnea.kvist@almega.se

”Arbetslösheten ser ut att bita sig fast på högre nivåer än tidigare, 
vilket inte enbart ser ut att bero på en svag konjunktur” 


