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 ÄNNU STARKARE TILLVÄXT
Almegas tjänsteindikator Q4 2015 pekar på en ännu starkare tillväxt 
under fjärde kvartalet i år än tredje kvartalet, när den låg på hela 3,7 pro-
cent.  Efterfrågan på tjänster har accelererat i år och resurserna används 
till max i allt fler tjänsteföretag. Drygt 57 procent av Sveriges starka 
BNP-tillväxt hittills i år, på 3,4 procent, förklaras av den privata tjänste-
sektorn. Tjänsteproduktionen hade dock kunnat öka ännu snabbare om 
inte allt fler tjänsteföretag slagit i kapacitetstaket. 

Under senare tid har ett nytt mönster visat sig. Allt fler tjänsteföretag, 
i främst kunskapsintensiva branscher, har rapporterat att otillräcklig ef-
terfrågan är främsta hindret för deras verksamhet trots ökad efterfrågan. 
Samtidigt har andelen företag som anger brist på arbetskraft som det 
främsta hindret ökat. Konsekvenserna av brist på främst högkvalificerad 
arbetskraft bör inte underskattas, företagen riskerar att tappa marknads-
andelar och konkurrenskraft. 



LÄS MER I DEN FULLSTÄNDIGA RAPPORTEN 
ALMEGAS TJÄNSTEINDIKATOR Q4 2015 PÅ 
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

Li Jansson, arbetsmarknadsekonom 
tel: 08-762 69 95 
epost: li.jansson@almega.se

        SYSSELSÄTTNINGEN PEKAR UPPÅT  
Almegas arbetsmarknadsindikator för sysselsättningen fortsätter att peka upp-
åt, även om den pekat mot en klart starkare uppgång i år än vad vi hittills har 
sett. Indikatorn speglar att företagen haft mycket expansiva anställningsplaner 
som inte fullt ut kunnat infrias.

Under de senaste åren, från 2012, har utrikes födda bidragit alltmer till den 
ökade sysselsättningen i Sverige. Men med den kraftigt ökade invandringen 
i år och en ny prognos för Sveriges än mer ökade befolkning kan sysselsätt-
ningsgraden för utlandsfödda ändå väntas minska framöver. Denna trend 
förutspår Almega kommer att fortsätta, delvis till följd av ineffektiva system 
för integrering av invandrare på arbetsmarknaden.

        PRISERNA ÖKAR I SAMMA TAKT 
Almegas prisindikator pekar på att tjänstepriserna kommer att öka i unge-
fär samma takt under fjärde kvartalet som under det tredje. Uppgången av 
prisökningstakten som vi sett sedan slutet av 2014 avbryts alltså. Det är fort-
farande i företag inom handeln som prisutvecklingen väntas bli mest positiv. 
Inom övriga privata tjänstebranscher väntas prisökningstakten fortsätta att 
öka mycket svagt. 

Att priserna ökar inom detaljhandeln beror i hög grad på högre importpriser 
i år jämfört med förra året. Det är inom dagligvaruhandeln som priserna ökar 
mest. Den främsta orsaken till de högre importpriserna är framför allt att 
kronan försvagats mot dollarn.

Källa: Almega, SCB, KI-barometern

ALMEGAS PRISINDIKATOR

20052004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

45 45

48 47,5

50 50

53 52,5

55 55

63 62,5

60 60

68 67,5

70 70

In
de

x

58 57,5

65 65

Totala tjänstesektorn Övriga tjänster Handel

ALMEGAS ARBETSMARKNADSINDIKATOR

20052004

4 -120

3 -110

2 -100

1 -90

0 -80

-1 -70

-2 -60

Index%

5 -130

6 -140

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Almegas arbetsmarknadsindikator (höger skala)
Sysselsättningen i den privata tjänstesektorn,förändring (vänster skala)


