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   Nolltillväxt i tjänstesektorn
                                       Almegas tjänsteindikator pekar på en ännu svagare tillväxt 
under första kvartalet i år jämfört med fjärde kvartalet förra året. Då låg tillväxten på 1,3 
procent inom tjänstesektorn, nu pekar Almegas indikator på att tillväxten mattas av 
ytterligare och hamnar kring noll. Tjänsteproduktionen har haft en allt svagare tillväxt se-
dan andra halvåret 2011. Almega räknade redan i sin konjunkturbedömning från oktober 
förra året med en klar inbromsning av tjänsteproduktionen under andra halvåret 2012. 
Detta stämmer väl med utfallet, även om tillväxten under fjärde kvartalet blev något bättre 
än väntat i ett fåtal branscher.

Fler tjänsteföretag förväntar ökad efterfrågan under de närmaste månaderna, men sedan 
juni förra året har utfallet blivit betydligt sämre än företagen förväntat. Det finns fortfa-
rande flera faktorer som talar för att vändningen i efterfrågan inte kommer lika snabbt som 
man räknar med.
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   Nu faller sysselsättningen även i  
   tjänstesektorn

   Almegas arbetsmarknadsindikator tyder på att sysselsätt-
ningen under första kvartalet i år börjat falla även i den privata tjänstesektorn. Industrin 
har legat före med neddragningar och dessa väntas fortsätta. Senaste fallet i tjänstesektorn 
inträffade under krisåret 2009. En svagare produktion i början av året i kombination med 
en förväntad långsam återhämtning talar för att sysselsättningen i tjänstesektorn kommer 
att minska något mer i år än vad Almega tidigare räknat med. 

Ett orosmoment är att företagstjänster som stått för den största jobbtillväxten av alla tjäns-
tebranscher under de senaste åren bromsar in. Detta beror dels på den utdragna lågkon-
junkturen, och dels på problem som vissa branscher har att hitta rätt arbetskraft. Almega 
räknar med att det främst blir företagstjänster som kommer att dra ned sysselsättningen i 
tjänstesektorn i år.

 

   
   Fortsatt minskad prisökningstakt
   Almegas prisindikator pekar på ytterligare inbromsning av 
företagens prishöjningar i början av 2013. Priserna väntas stiga även under första kvartalet 
2013, men i en lägre takt än under fjärde kvartalet 2012.

Precis som under sista kvartalet förra året är det framförallt handeln som drar ner prisök-
ningstakten i den totala tjänstesektorn. Avmattningen inom handel har dock planat ut och 
priserna väntas ligga på ungefär samma ökningstakt som under fjärde kvartalet 2012. Inom 
övriga privata tjänstenäringar mattas dock prisökningstakten av ännu mer jämfört med 
föregående kvartal.

Läs hela Almegas Tjänsteindikator för Q1 2013 på www.almega.se



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

Sturegatan 11• Box 555 45 •102 04 Stockholm

”En 
svagare 

produktion i början av 
året i kombination med en 

förväntad långsam återhämt-
ning talar för att sysselsätt-

ningen i tjänstesektorn kommer 
att minska något mer i år än 
vad Almega tidigare räknat 

med.”


