
                                                                                          

TJÄNSTEPRODUKTIONEN GÅR NED PÅ 
LÅGVARV  

 
 

Almegas tjänsteindikator visar att tjänsteproduktionen går ned på lågvarv under första 
kvartalet i år. Med andra ord tyder indikatorn på ännu svagare tillväxt i tjänstesektorn 
under första kvartalet i år jämfört med fjärde kvartalet 2011. Det indikerar också att 
produktionsnivån fortsätter att falla jämfört med föregående kvartal. 
  
Även Almegas arbetsmarknadsindikator tyder på att trenden är fortsatt nedåtgående 
för sysselsättningens tillväxttakt inom den privata tjänstesektorn. En fortsatt 
konjunkturförsämring talar för att sysselsättningen, liksom produktionen i 
tjänstesektorn, bromsar in kraftigt i år och att arbetslösheten i Sverige åter börjar stiga. 
  
Almegas prisindikator visar på en fortsatt avmattning av företagens prishöjningar. 
Detta gäller både inom handeln och inom övriga privata tjänstenäringar. Avmattningen 
påbörjades under tredje kvartalet förra året och indikatorn pekar nu på att den kommer 
fortsätta under första kvartalet 2012. Almega räknar med att den svagare efterfrågan i 
Sverige och i omvärlden bidrar till att hålla inflationstrycket lågt under 2012.  
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Almegas tjänsteindikator är en kvartalsbaserad konjunkturindikator som belyser den 
sammantagna utvecklingen i den privata tjänstesektorn. Den är väl lämpad för att på ett 
tidigt stadium pricka in vändpunkterna i konjunkturen. Exempelvis förutspådde Almega 
redan i juni 2009 med hjälp av tjänsteindikatorn att produktionsnedgången för 
tjänstesektorn under finanskrisen skulle komma att bli relativt kortvarig, vilket också 
skulle visa sig stämma. 
 
Tjänsteindikatorn har ett högt prognosvärde för den faktiska utvecklingen av såväl 
produktion som priser och arbetsmarknad och ligger cirka ett kvartal före publiceringen 
av det faktiska utfallet från SCB:s nationalräkenskaper. Den är en snabb och tillförlitlig 
signal på konjunkturförändringar i branscher som tillsammans väger tungt i Sveriges 
totala produktion. Tjänsteproducenterna inom näringslivet svarar för cirka hälften av 
BNP, och 45 procent av den totala sysselsättningen.  
 
 
Ytterligare upplysningar om Tjänsteindikatorn: 
 
Lena Hagman  
chefekonom Almega  
tel. 08-762 69 61, 0761-08 52 51 lena.hagman@almega.se 
 
Linnea Kvist  
branschanalytiker Almega 
tel. 08-762 66 21, 070-590 34 45 linnea.kvist@almega.se 
 
 

Almega är de svenska tjänsteföretagarnas arbetsgivar- och intresseorganisation. Almega 
har cirka 10 000 medlemsföretag i sju förbund, som tillsammans representerar ett 60-tal 
branscher inom tjänstesektorn. Medlemsföretagen har sammanlagt cirka 500 000 
anställda. Förbunden arbetar med de frågor som rör respektive bransch. 
Arbetsgivarförbunden bildar tillsammans Almega och ingår i Svenskt Näringsliv.  
 

• Almega Samhallförbundet 

• Almega Tjänsteförbunden 

• Almega Tjänsteföretagen 

• Bemanningsföretagen 

• IT&Telekomföretagen inom Almega 

• Medieföretagen 

• Vårdföretagarna 
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Fakta om tjänsteindikatorn 
 
Från och med tredje kvartalet 2010 baseras Tjänsteindikatorn på den nya svenska 
näringsgrensindelningen SNI 2007. Den kvartalsvisa Konjunkturbarometern från 
Konjunkturinstitutet övergick till SNI 2007 i juli 2010. Urvalet av företag har 
förändrats, nya branscher tillkommit och några fallit bort. Tjänsteindikatorn bygger från 
och med första kvartalet 2011 på en ny skattning utifrån de nya tidsserierna i KI-
barometern i förhållande till utfallet enligt de svenska nationalräkenskaperna, se 
faktarutan nedan. För mer information om övergången till SNI 2007, se www.konj.se 
 

Almegas tjänsteindikator togs fram 2001 av Owe Danemar, dåvarande chefekonom för Almega. Indika-
torn bygger på Konjunkturbarometern från Konjunkturinstitutet, och täcker in nära 90 procent av den pri-
vata tjänstesektorn. De branscher som saknas är utbildning, hälso- och sjukvård samt samhälleliga och 
personliga tjänster inom näringslivet. Tjänsteindikatorn är ett instrument för kortsiktiga konjunkturanaly-
ser, och för att tidigt förutspå vändpunkter i konjunkturen för tjänstesektorn.  
 
Tjänsteindikatorn bygger på långa tidsserier för den privata tjänstesektorn, som uppdateras varje kvartal. 
Tidsserierna har skattats mot utfallet för produktionstillväxten i den privata tjänstesektorn för det närmast 
kommande kvartalet. Skattningen utgår från sambandet mellan bland annat företagens förväntningar om 
det kommande kvartalets efterfråge- och produktionsutveckling och den faktiska utvecklingen av tjänste-
produktionen enligt de svenska nationalräkenskaperna. 
 
Tjänsteindikatorn kan anta värden mellan 0 och 100, där värden över 50 anger ökad produktion, och 
under 50 följaktligen minskad produktion. 
 
Även Almegas arbetsmarknads- samt prisindikator bygger på historiska tidsserier från Konjunkturbaro-
metern. Samtliga tre nämnda indikatorer har visat ett högt prognosvärde. 

 
Förutom att ange riktningen för produktion, sysselsättning och priser under det kommande kvartalet, 
analyseras barometerindikatorerna i relation till den faktiska utvecklingen i kvantitativa termer enligt an-
nan statistik, exempelvis de svenska nationalräkenskaperna samt prisstatistik. 
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1 Sammanfattning 

Tillväxten i den privata tjänstesektorn bromsade in rejält under fjärde kvartalet förra 
året, och Almegas tjänsteindikator visar att tjänsteproduktionen går ned på lågvarv 
under första kvartalet i år. Med andra ord tyder indikatorn på ännu svagare tillväxt i 
tjänstesektorn under första kvartalet i år jämfört med fjärde kvartalet. Det indikerar 
också att produktionsnivån fortsätter att falla jämfört med föregående kvartal. Det 
innebär två kvartal i rad med fallande produktion vilket definieras som recession. 
Fallande produktion för den tungt vägande tjänstesektorn, som svarar för omkring 
hälften av Sveriges totala produktion, i kombination med en fallande export och 
industriproduktion, talar även för att hela Sveriges ekonomi befinner sig i recession. 
 
En rad tjänstebranscher som i hög grad säljer tjänster till industrin visade relativt stark 
tillväxt under 2011, men de ligger normalt senare i konjunkturcykeln i förhållande till 
industrin. Nu syns flera tecken på att även denna typ av branscher går in i svagare 
konjunktur i början av 2012, exempelvis datakonsulter och bemanningsbranschen. 
Ledande indikatorer talar för att deras produktion respektive omsättning kommer att 
börja vika nedåt under första kvartalet i år.  
 
Efterfrågan försämrades även för fler tjänstebranscher under 2011, och i januari i år 
uppgav nära hälften av företagen inom tjänstesektorn att främst otillräcklig efterfrågan 
håller tillbaka verksamheten. Tjänsteföretagen har sedan i höstas överskattat 
utvecklingen av efterfrågan, då den faktiska efterfrågan fortsatt att visa en sämre 
utveckling än förväntat.  
 
Almegas arbetsmarknadsindikator tyder på att trenden är fortsatt nedåtgående för 
sysselsättningens tillväxttakt inom den privata tjänstesektorn. En fortsatt 
konjunkturförsämring talar för att sysselsättningen, liksom produktionen i 
tjänstesektorn, bromsar in kraftigt i år och att arbetslösheten i Sverige åter börjar stiga. 
Även om trycket på arbetsmarknaden fortsätter att försvagas behöver flera 
tjänstebranscher i början av året öka antalet anställda. Det gäller främst företagstjänster, 
och till exempel datakonsulter, teknikkonsulter och arkitekter. Trots den vikande 
konjunkturen räknar Almega med att de kunskapsintensiva tjänsteföretagen återigen 
kommer att hamstra1 personal under lågkonjunkturen, förutsatt att svackan blir relativt 
kortvarig, eftersom den försämrar såväl produktiviteten som lönsamheten i samband 
med svagare produktion och försäljning.  
 
Almegas prisindikator visar på en fortsatt avmattning av företagens prishöjningar. Detta 
gäller både inom handeln och inom övriga privata tjänstenäringar. Avmattningen 
påbörjades under tredje kvartalet förra året och indikatorn pekar nu på att den kommer 
fortsätta under första kvartalet 2012. Almega räknar med att den svagare efterfrågan i 
Sverige och i omvärlden bidrar till att hålla inflationstrycket lågt under 2012.  

                                                 
1 Kommer av det engelska  uttrycket  ”labour hoarding”. Utvecklingen under de senaste årens finanskris 
tyder på att tjänsteföretag hamstrade personal under den korta svackan för tjänstesektorn. 
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2 Tjänsteproduktionen går ned på lågvarv 

Tjänsteproduktionen i det privata näringslivet minskade något mellan tredje och fjärde 
kvartalet, enligt det nyligen presenterade utfallet från SCB2. Nedgången fjärde kvartalet 
och att tjänsteproduktionen skulle toppa under tredje kvartalet förutspådde Almegas 
tjänsteindikator3 i december. Jämfört med fjärde kvartalet 2010 bromsade 
tjänsteproduktionen in ordentligt. Årstakten halverades jämfört med de tre föregående 
kvartalen under 2011, och uppgick till 3 procent fjärde kvartalet. I december indikerade 
tjänsteindikatorn på denna halvering av tillväxttakten fjärde kvartalet jämfört med årets 
tidigare kvartal.  
 
 
Diagram 1 Tjänsteindikatorn och den faktiska tillväxten i tjänstesektorn, förändring 
jämfört med motsvarande kvartal föregående år 
 

 
 

                                                 
2 Enligt nationalräkenskaperna som publicerades den 29 februari. 
3 Tjänsteindikatorn bygger på en skattning mot nationalräkenskapernas utfall för den privata 
tjänstesektorns produktionstillväxt och ger en indikation om riktningen för tjänsteproduktionen omkring 
två till tre månader innan utfallet enligt nationalräkenskaperna. Indexvärden över 50 tyder på att 
produktionen ökar i förhållande till motsvarande kvartal föregående år. Indexvärden under 50 tyder 
följaktligen på motsatsen. 
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Almegas tjänsteindikator visar nu att tjänsteproduktionen går ned på lågvarv under 
första kvartalet i år. Med andra ord tyder indikatorn på ännu svagare tillväxt i 
tjänstesektorn under första kvartalet i år jämfört med fjärde kvartalet 2011. Det tyder 
också på att produktionen minskar jämfört med fjärde kvartalet förra året. Även under 
fjärde kvartalet föll tjänsteproduktionen jämfört med kvartalet innan. Två kvartal i rad 
med fallande produktion definieras som recession. Fallande produktion för den tungt 
vägande tjänstesektorn, som svarar för omkring hälften av Sveriges totala produktion, i 
kombination med en fallande export och industriproduktion, talar också för att hela 
Sveriges ekonomi befinner sig i recession. 
 
Den senaste siffran från tjänsteproduktionsindex visar att tjänsteproduktionen ökade 
med 1,2 procent under januari 2012 jämfört med januari förra året. Denna klart lägre 
tillväxttakt jämfört med fjärde kvartalet förra året går i samma riktning som Almegas 
tjänsteindikator visar för första kvartalet i år. Mellan december och januari minskade 
också tjänsteproduktionen, i säsongrensade värden, med 0,8 procent. För perioden 
november-januari var minskningen 0,3 procent, säsongrensat, jämfört med perioden 
augusti-oktober.  
 
Tillväxten inom tjänstesektorn under fjärde kvartalet blev ungefär i linje med vad den 
förra tjänsteindikatorn från december visade. Trots inbromsningen i slutet av året blev 
tillväxten för helåret 2011 stark, 5,1 procent, enligt nationalräkenskaperna. Utfallet 
stämmer mycket väl med Almegas prognos från oktober, som förutspådde en tillväxt i 
den privata tjänstesektorn under 2011 på 5 procent. 4  
 
 
Osäkerhet kvarstår kring statsskuldskriserna 
 
Ännu är det osäkert om flera euroländer, och främst Grekland, ska klara sina beslutade 
åtaganden om att få ned sin statsskuld och minska sitt offentliga budgetunderskott, trots 
att Grekland den 21 februari beviljades ytterligare nödlån från krisfonden (EFSF)5, ett 
lån uppgående till 130 miljarder euro. Därmed kommer Grekland att klara att betala 
tillbaka obligationslån på sammanlagt 14,6 miljarder euro som går till förfall den 20 
mars. Villkoret för att få nödlånet är emellertid att Grekland ska ha åstadkommit stora 
besparingar redan på kort sikt, och ett nytt EU-toppmöte kommer i början av mars att 
avgöra om kraven är uppfyllda. På längre sikt krävs att Grekland ska minska sin 
statsskuld från nuvarande 160 till 120,5 procent av BNP fram till 2020.  
 
Vidare har förhandlingarna med de privata långivarna om att de frivilligt ska gå med på 
att skriva ned Greklands skulder med minst hälften dragits i långbänk, men osäkerheten 
kring denna fråga har i viss mån avtagit. En överenskommelse ser nu ut att ha nåtts om 

                                                 
4 Se Ljuspunkter i höstmörkret, Almegas konjunkturprognos, 31 oktober 2011, som kan hämtas från 
www.almega.se 
5 Krisfonden European Financial Stability Facility (EFSF), som skapades av euroområdets 
medlemsländer våren 2010, med en utlåningskapacitet på totalt 440 miljarder euro. 
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en skuldnedskrivning med totalt 110 miljarder euro av Greklands statsskuld. Det 
innebär nedskrivningar på upp till drygt 70 procent för privata långivare. 
 
Oron kring spridningseffekter till i första hand Italien, Spanien och Portugal och dessa 
länders möjligheter att klara sin budgetsanering och sina skuldbetalningar har också 
stillats i någon mån under senare tid. Förtroendet för besparingspolitiken i dessa länder 
ser ut att ha ökat i början av 2012. Finansmarknaden verkar alltså i högre grad lita på att 
eurosamarbetet ska lyckas hålla en brandvägg intakt mellan Greklands kris och övriga 
medlemsländer, och säkra eurons överlevnad. Detta återspeglas i fallande långräntor för 
främst Italien och Spanien, och i mindre mån för Portugal. Vidare har den europeiska 
centralbankens nya treåriga lån till låg ränta, som introducerades i december, underlättat 
för bankerna, ökat deras likviditet och minskat oron för kreditåtstramning. Det 
återspeglas också i att räntorna som bankerna ställer för att låna av varandra, det vill 
säga interbankräntorna, har fallit under senare tid. 
 
Även om oron kring statsskuldskrisen inom EMU minskat något, har osäkerheten kring 
krisländernas utveckling redan fått effekt på tillväxten i både euroområdet och länder 
som Sverige med stort exportberoende. Exportorderingången till Sveriges industri föll 
under fjärde kvartalet (se diagram 2), vilket talar för fortsatt nedgång för industrins 
produktion samt minskad export under första kvartalet i år. 
 
Liksom under det kraftiga exportfallet 2008-2009 är det främst teknikprodukter som 
drabbats relativt hårt av minskad efterfrågan från exportmarknaden och bidrar till att dra 
ned industrins exportorderingång totalt sett, se diagram 2. Under fjärde kvartalet 
minskade industrins orderingång med 5,1 procent jämfört med tredje kvartalet. 
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Diagram 2 Exportorderingång, Index 2005=100, fasta priser, rensat för säsongvariationer, 
tre månaders glidande medelvärde 
 

 
 
 
Exportorderingången för investeringsvaror föll med nära 10 procent under fjärde 
kvartalet från föregående kvartal. För delbranschen industri för datorer, elektronikvaror 
och optik föll exportorderingången med motsvarande hela 13 procent. Branschens  
orderingång kan svänga kraftigt enstaka månader, varför trenden över flera månader ger 
en bättre fingervisning om den utveckling som kan väntas under den närmaste tiden. 
Under loppet av förra året visade exportorderingången för branschen en relativt kraftigt 
nedåtgående trend. 
 
 
Tjänstebranscher följer efter industrins konjunkturnedgång   
 
En rad tjänstebranscher som i hög grad säljer tjänster till industrin visade relativt stark 
tillväxt under 2011, men de ligger normalt senare i konjunkturcykeln i förhållande till 
industrin. En vanlig förklaring är att de normalt levererar tjänster baserade på långa 
kontrakt. Nu syns emellertid flera tecken på att även denna typ av branscher går in i 
svagare konjunktur i början av 2012, exempelvis datakonsulter.  
 
 



9 
 

Diagram 3 Datakonsulter, programvaruproducenter, orderstocksomdöme samt 
produktionsindex 
 

 
 
Tillväxten höll sig uppe för datakonsulterna under hela 2011, då deras 
produktionsvolym ökade med 8,5 procent enligt tjänsteproduktionsindex, se diagram 3. 
Datakonsulternas orderstocksomdöme försämrades emellertid under andra halvåret 
2011, vilket talar starkt för att produktionen kommer att vika nedåt inom kort, se 
diagram 3. Normalt brukar produktionen följa efter förändringar i orderstocksomdömet 
med cirka ett halvårs eftersläpning. Under det senaste halvåret har en växande andel av 
datakonsultföretagen angett att deras volym av inneliggande uppdrag är för liten, vilket 
alltså talar för att deras produktion i början av 2012 kommer att vända nedåt.  
 
Den senaste siffran över datakonsulternas produktionsvolym som avser januari visar 
ännu på stark tillväxt, 7,9 procent jämfört med januari 2011, men den ledande 
indikatorn över orderstocksomdömet talar alltså för en nedgång för datakonsulternas 
produktion inom kort från den nu höga produktionsnivån.  
 
En annan tjänstebransch som hållit sin tillväxt väl uppe under förra året är bemanning 
och arbetsförmedling. Enligt Bemanningsindikatorn blev 2011 ännu ett toppår efter ett 
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starkt 2010, och under fjärde kvartalet i fjol var omsättningen rekordhög.6 Även denna 
bransch ligger numera sent i konjunkturcykeln, då tendensen blivit att 
bemanningsföretag fått längre och mer omfattande uppdrag. Dessutom fortsätter trenden 
mot ökad inhyrning av personal i alltfler sektorer oavsett konjunkturläget. Både 
inhyrningen av akademiker och högkvalificerade tjänstemän har ökat, liksom av andra 
yrkeskategorier. 
 
I februari i år räknade en fjärdedel av företagen inom branschen bemanning och 
arbetsförmedling med ökad efterfrågan under de närmast kommande tre månaderna.  
Förväntningarna har emellertid inte infriats under senare tid, då efterfrågan under de 
senaste tre månaderna fallit i drygt 60 procent av företagen. Även under fjärde kvartalet 
i fjol blev efterfrågan betydligt sämre än vad företagen räknat med, då efterfrågan 
minskade i 60 procent av företagen mot förväntade endast 3 procent av företagen. 
Dessutom minskade volymen av inneliggande uppdrag för 68 procent av företagen 
under fjärde kvartalet. Detta talar alltså för en försämring av konjunkturläget i början av 
2012. Denna ledande indikator har visat ett starkt samband med utvecklingen för 
företagens verksamhet. I februari rapporterade hela 66 procent av företagen inom 
branschen att utvecklingen av deras verksamhet försämrats under de senaste tre 
månaderna, se diagram 4.  
 
 
  

                                                 
6 Se Bemanningsindikatorn. Årsrapport 2011, Bemanningsföretagen, 10 februari 2012.  
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Diagram 4 Ledande indikatorer för bemanningsföretag, arbetsförmedling, nettotal7  

 
 
 
KI-barometerns tidsserie över företagens svar om utvecklingen av deras verksamhet har 
dessutom ett starkt samband med den faktiska utvecklingen för omsättningen inom 
bemanningsföretagen. KI-barometerns nettotal för utveckling av företagens verksamhet 
ser ut att vara en ledande indikator för omsättningens utveckling det närmaste kvartalet. 
Den senaste noteringen för nettotalet, som avser februari i år, är för första gången sedan 
augusti 2009 negativ. Det talar alltså för att omsättningen kommer att minska under 
första kvartalet i år jämfört med motsvarande kvartal 2011, då omsättningen för övrigt 
steg kraftigt med 40 procent. Nettotalet talar däremot inte om hur stor minskningen 
kommer att bli räknat i procent. 
 
  

                                                 
7 Nettotalen i diagram 4 avser dels andelen företag som svarat att utvecklingen av företagets verksamhet 
förbättrats minus andelen som svarat att den försämrats (kurvan i diagrammet). Dessutom visas andelen 
av företagen som svarat att volymen av inneliggande uppdrag i nuläget är förhållandevis stor minus anden 
som svarat att den är för liten (staplarna). Negativa nettotal innebär här att andelen som svarat försämring 
av verksamheten respektive ”för liten” uppdragsvolym överväger. 
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Nu räknar drygt 40 procent av företagen inom bemanningsföretag och 
arbetsförmedlingar med att minska antalet anställda under de närmaste tre månaderna. 
Svag inhemsk efterfrågan hos företag och hushåll på bred front i början av 2012 
kommer naturligtvis märkas även för denna bransch. Ändå är en majoritet av företagen 
inom branschen optimistiska inför det närmaste halvåret, då hela 61 procent av dem 
räknar med ökad efterfrågan. Det tycks därmed finnas en förhoppning om att 
konjunkturnedgången i svensk ekonomi blir relativt kortvarig.  
 
 
Diagram 5 Det faktiska utfallet för omsättningen inom bemanningsbranschen8 samt 
företagens uppfattning om utvecklingen av deras verksamhet, nettotal9 

 
 
 
En växande andel av bemanningsföretagen anger också att otillräcklig efterfrågan nu 
utgör främsta hindret för företagets verksamhet. Senast i januari uppgav 61 procent av 
företagen inom branschen detta, se diagram 6. Även en växande andel av företagen 
inom privata tjänstenäringar totalt sett angav under förra året att otillräcklig efterfrågan 

                                                 
8 Se Bemanningsindikatorn, februari 2012. 
9 Nettotalen i diagram 5 motsvarar andelen företag som svarat att utvecklingen av företagets verksamhet 
förbättrats minus andelen som svarat att den försämrats. Negativa nettotal innebär alltså att andelen 
företag som svarat försämring överväger.  
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höll tillbaka verksamheten, se diagram 6.10 Under fjärde kvartalet uppgav nära hälften 
av företagen att svag efterfrågan var främsta hindret för verksamheten. För 45 procent 
av tjänsteföretagen minskade volymen av inneliggande uppdrag under fjärde kvartalet 
2011.  
 
 
Diagram 6 Otillräcklig efterfrågan – främsta hindret för företagets verksamhet,  
andel företag i procent 
 

 
 
 
Tjänsteföretagens förväntningar om efterfrågan på deras tjänster infriades inte under 
fjärde kvartalet, då en klart större andel än förväntat, en fjärdedel, mötte minskad 
efterfrågan under kvartalet. Diagram 7 illustrerar skillnaden mellan förväntningar och 
utfall. Utfallet började försämras jämfört med förväntningarna under andra halvåret 
2011, vilket tyder på en konjunkturvändning och i det här fallet vändning nedåt för 
tjänstenäringarna. I början av 2012 fortsatte företagen att överskatta utvecklingen av 
efterfrågan, då utfallet fortsätter att vara klart sämre än väntat, se diagram 7. 
 
 

                                                 
10 Diagram 6 visar säsongsrensade tal. Ej säsongsrensat uppgav 47 procent av företagen i januari 
otillräcklig efterfrågan som främsta hindret för verksamheten. 
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Diagram 7 Privata tjänstenäringar, förväntningar och utfall för efterfrågan på företagens 
tjänster 
 

 
 
 
Medan flertalet indikatorer tyder på en sämre utveckling i början av 2012 för 
exportindustrin och företagstjänster, är hushållen nu i början av året något mindre 
pessimistiska än i slutet av förra året rörande utvecklingen i svensk ekonomi inför 2012. 
Men över hälften av hushållen tror att arbetslösheten kommer att öka under året,11 vilket 
med stor sannolikhet kommer att hålla tillbaka deras konsumtion, särskilt då 
arbetslösheten också visat sig i realiteten börja stiga.  
 
I januari steg försäljningsvolymen i detaljhandeln med 1,5 procent jämfört med samma 
månad förra året. Sällanköpsvaruhandeln visade upp positiv tillväxt i januari efter flera 
månader med fallande försäljning. Handelns utredningsinstitut tolkar uppgången i 
januari med att det finns ett visst uppdämt shoppingbehov efter ett halvårs 
återhållsamhet. Vädret har sannolikt också spelat in vilket syns på sporthandeln och 
skohandeln som båda vänt uppåt. Det är dock för tidigt att tala om en stadig vändning 
för handeln, som förra året visade den sämsta utvecklingen sedan 1996.   

                                                 
11 Enligt KI-barometern, Konjunkturinstitutet, februari 2012. 
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I tabell 1 framgår att det främst var företagstjänster som bidrog till produktionsökningen 
i den privata tjänstesektorn under fjärde kvartalet 2011 på tre procent, liksom de gjorde 
under tredje kvartalet. Bidraget till tillväxten växlade dock ned jämfört med tidigare, 
från 1,6 till 1 procentenhet.  
 
Företagstjänsterna bidrog alltså med 1 procentenhet till tillväxten i den privata 
tjänstesektorn på totalt 3 procent fjärde kvartalet. Förutom att även informations- och 
kommunikationsverksamhet bidrog relativt mycket, med 0,8 procentenheter till 
tillväxten, var bidraget från övriga branscher mycket svagt, se tabell 1. Hotell och 
restaurang samt personliga och kulturella tjänster bidrog inte alls till tillväxten. Den 
svaga utvecklingen överlag speglar inbromsningen för hela tjänstesektorn under fjärde 
kvartalet 2011. 
 
  
Tabell 1 Produktionstillväxten i den privata tjänstesektorn fjärde kvartalet 2011, 
kalenderkorrigerat12  
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Förändringstalen är korrigerade för olika antal arbetsdagar mellan jämförelseåren. 

4:e kvartalet 2011/
4:e kvartalet 2010

Tjänsteproducenter i
näringslivet 3,0

Bidrag till tillväxten, procentenheter:

Parti- och detaljhandel 0,4

Transport och magasinering 0,1

Hotell och restaurang 0,0

Informations- och kommunikations-
verksamhet 0,8

Finans- och försäkringsverksamhet 0,1

Fastighetsbolag och fastighets-
förvaltare 0,4

Företagstjänster:
Juridik, ekonomi, vetenskap, teknik,
fastighetsservice, rese- och stödtjänster 1,0

Utbildning, vård, sociala tjänster 0,2

Personliga och kulturella tjänster 0,0

Källa: SCB, nationalräkenskaperna 29 februari 2012.
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3 Allt svagare arbetsmarknad för tjänstejobb 

 
Almegas arbetsmarknadsindikator för första kvartalet i år fortsätter att peka nedåt. 
Indikatorn tyder alltså på att sysselsättningen ökar allt långsammare inom den privata 
tjänstesektorn, en trend som inleddes under förra året. Tillväxttakten för 
sysselsättningen dämpades gradvis under 2011, från 4 procent första kvartalet till 2,5 
procent fjärde kvartalet. Nu tyder Almegas indikator på att tillväxttakten blir ännu lägre 
under första kvartalet i år, se diagram 8.  
 
Förutom Almegas arbetsmarknadsindikator finns fler tecken på att arbetsmarknaden 
håller på att försvagas. Exempelvis fortsätter antalet varsel om uppsägning öka i början 
av 2012. Varslen började stiga under hösten förra året. Antalet varslade personer ökade 
markant i januari, till 6 600 jämfört med 2 600 personer för ett år sedan.13  
 
 
Diagram 8 Arbetsmarknadsindikatorn och den faktiska sysselsättningstillväxten i den 
privata tjänstesektorn, förändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år 
 

 
 
  

                                                 
13 Enligt Arbetsförmedlingens statistik. 
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Dessutom rapporterar SCB att den nedåtgående trenden för den öppna arbetslösheten 
som pågått sedan 2010 helt stannade av i januari. Säsongsrensat uppgick antalet 
arbetslösa i januari till 379 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,6 procent.  
Det är ännu en indikation om en försämring på arbetsmarknaden. Under fjärde kvartalet 
förra året uppgick arbetslösheten till 7,5 procent, vilket också blev genomsnittet för 
helåret 2011. Trenden för arbetslösheten har sedan slutet av förra året börjat peka uppåt, 
se diagram 9. 
 
 
Diagram 9 Andel arbetslösa i procent av arbetskraften, säsongsrensat samt trend  
  

 
 
 
 
Även om trycket på arbetsmarknaden fortsätter att försvagas behöver flera 
tjänstebranscher fortfarande öka antalet anställda under första kvartalet i år. Det gäller 
främst företagstjänster, som exempelvis datakonsulter samt teknikkonsulter och 
arkitekter, där nära 40 procent respektive hela 77 procent av företagen räknar med att 
öka antalet anställda under första kvartalet. Även bland uthyrningsfirmor räknar en 
relativt stor andel av företagen, 45 procent, med personalökning i början av året.  
 
Däremot har rekryteringsplanerna svängt om för bemanningsföretag och 
arbetsförmedlingar som nu visar planer på personalneddragningar efter förra årets 
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kraftiga ökning av antalet anställda inom branschen. Då ökade antalet anställda med 20 
procent jämfört med året innan, motsvarande nära 13 000 fler anställda. Antalet 
anställda inom branschen uppgick till cirka 76 000 fjärde kvartalet 2011.  
 
Inom den privata tjänstesektorn hade knappt en fjärdedel av företagen räknat med att 
öka antalet anställda under fjärde kvartalet, vilket också blev utfallet enligt KI-
barometern. Inför första kvartalet i år svarade en något större andel av tjänsteföretagen 
att de räknade med att öka antalet anställda jämfört med andelen som räknade med att 
minska personalstyrkan. Det talar för en fortsatt, om än svagare ökning av 
sysselsättningen under första kvartalet, vilket också stämmer med Almegas 
arbetsmarknadsindikator.  
 
Den viktiga signalen är att trenden är fortsatt nedåtgående för sysselsättningens 
tillväxttakt. Ännu ökar sysselsättningen inom tjänstesektorn, men en fortsatt 
konjunkturförsämring talar för att sysselsättningen, liksom produktionen i 
tjänstesektorn, bromsar in kraftigt i år och att arbetslösheten i Sverige åter börjar stiga.14 
 
Transporter, förlag, finans- och försäkringsverksamhet, fastighetsmäklare och 
förvaltare, reklam- och marknadsundersökningsbyråer, resebyråer samt kontors- och 
andra företagstjänstföretag tillhör branscher där anställningsplanerna är relativt svaga.  
 
Inom åkerier, finans- och försäkringsbranscherna, förlag och resebyråer samt nu även 
bemanningsföretag är läget dystrast, där personalneddragningar enligt KI-barometern 
väntas under första kvartalet. Inom specialiserad butikshandel väntas också fortsatta 
personalneddragningar, särskilt inom butiker för informations- och 
kommunikationsutrustning.  
 
Utbildnings- och vårdbranschen ingår inte i KI-barometern, men statistiken över antalet 
anställda i dessa branscher visar en mycket stadigt positiv trend sedan mitten av 2000-
talet. Under förra året fortsatte ökningen särskilt inom vård och omsorg samt 
socialtjänst, med nära 9 procent, motsvarande en ökning med cirka 15 000 anställda 
jämfört med 2010. Inom utbildningsföretagen steg antalet sysselsatta med cirka 4 000 
under förra året jämfört med 2010.15 
 
Den totala sysselsättningen inom privata tjänstesektorn uppgick förra året till 2,1 
miljoner. Under 2011 översteg sysselsättningen inom den privata tjänstesektorn 
högkonjunkturåret 2007 med 149 000 fler sysselsatta. Under fjärde kvartalet 2011 
ökade sysselsättningen främst inom företagstjänster samt inom utbildning, vård och 
omsorg, se tabell 2. Det är främst inom dessa branscher som sysselsättningen ökade 
under förra året.  
 

                                                 
14 Almega kommer med en ny konjunkturprognos i slutet av april. Den senaste prognosen, från 31 
oktober 2011, visar en svag ökning av antalet sysselsatta i den privata tjänstesektorn under 2012, med 
endast 12 000. 
15 Enligt SCB:s Kortperiodiska sysselsättningsstatistik (KS) för privat sektor. 
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Tillväxten av antalet sysselsatta med 6 procent inom företagstjänster under fjärde 
kvartalet 2011 var högst bland samtliga tjänstebranscher, se tabell 2. Under hela förra 
året ökade antalet sysselsatta inom företagstjänster med 32 000 personer. Totalt 
sysselsattes drygt 500 000 personer inom företagstjänster under 2011. Det finns 
emellertid stora skillnader mellan olika företagstjänstbranscher. Sysselsättningen 
fortsatte att minska inom reklam och marknadsundersökning, med omkring 3 000 jobb 
under fjärde kvartalet, en bransch som under förra året sysselsatte 56 000 personer i 
genomsnitt. Däremot ökade sysselsättningen med hela 21 000 personer inom uthyrning, 
arbetsförmedling, resetjänster och andra stödtjänster under fjärde kvartalet jämfört med 
motsvarande kvartal året innan. Under hela 2011 ökade sysselsättningen inom denna 
bransch med cirka 11 procent, motsvarande 25 000 fler sysselsatta.  
 
Även inom vård och omsorg med boende samt öppna sociala insatser fortsatte 
sysselsättningen att öka relativt starkt under fjärde kvartalet, med 9 000 fler sysselsatta 
jämfört med fjärde kvartalet 2010.16 Branschen sysselsatte 88 000 personer under förra 
året. 
 
 
Tabell 2 Sysselsättningen i den privata tjänstesektorn, 4:e kvartalet 2011  
 

 
 
 
Trots den vikande konjunkturen räknar Almega med att de kunskapsintensiva 
tjänsteföretagen återigen kommer att hamstra personal under lågkonjunkturen. 
Företagen väljer denna hamstring för att undvika kostsamma svårigheter längre fram i 
                                                 
16 Enligt nationalräkenskaperna, 29 februari 2012. 

4:e kvartalet 2011/ Antal sysselsatta
4:e kvartalet 2010 4:e kvartalet 2011

Tjänsteproducenter i näringslivet Procentuell förändring Tusental

2,5 2 167

Parti- och detaljhandel 2,3 568

Transport och magasinering 0,5 244

Hotell och restaurang 2,0 151

Informations- och kommunikations-
verksamhet -0,3 167

Finans- och försäkringsverksamhet -2,5 100

Fastighetsbolag och fastighets-
förvaltare 3,3 72

Juridik, ekonomi, vetenskap, teknik,
fastighetsservice, rese- och stödtjänster 6,0 541

Utbildning, vård, sociala tjänster 2,7 225

Personliga och kulturella tjänster -0,1 99

Källa: SCB, nationalräkenskaperna 29 februari 2012.
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återrekrytering av den högkvalificerade arbetskraft som behövs för produktionen då 
konjunkturen vänder uppåt. Denna hamstring kan naturligtvis inte pågå hur länge som 
helst, eftersom den försämrar såväl produktiviteten som lönsamheten i samband med 
svagare produktion och försäljning.  
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4 Prisökningstakten fortsätter nedåt 

 
Almegas prisindikator17visar på en fortsatt avmattning av företagens prishöjningar. 
Avmattningen påbörjades under tredje kvartalet förra året och indikatorn pekar på att 
den kommer att fortsätta även under första kvartalet 2012. Indikatorn ligger nu på 56,6 
vilket är en nivå som indikerar fortsatta prishöjningar men i en mindre andel av 
företagen jämfört med föregående kvartal.  
 
 
Diagram 10 Tjänsteföretagens förväntade prisförändringar första kvartalet 2012 
 

 
 
 
 
Prisindikatorn pekar på långsammare prisökningar inom både handeln och övriga 
tjänstenäringar under första kvartalet i år jämfört med under 2011. Det är till stor del 

                                                 
17 Prisindikatorn visar förändringar mellan innevarande och kommande kvartal, det vill säga det är inget 
mått på prisnivån utan visar om priserna väntas öka eller minska. Är index över 50 indikerar det en 
ökning av priserna och under 50 innebär en nedgång. Ett indexvärde på 50 innebär ungefär oförändrade 
priser, alltså att andelen som planerar höja priserna är lika stor som andelen som planerar prissänkningar, 
eller att samtliga angett oförändrade priser.  
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priserna i handeln som hållit prisnivån uppe inom tjänstesektorn under det senaste året, 
men även där fortsätter alltså försäljningspriserna att mattas av, se diagram 10. 
 
Konjunkturbarometerns nettotal, det vill säga andelen företag som höjt sina priser minus 
andelen som sänkt sina priser, visar att prisökningstakten inom handeln fortsatt att 
sjunka under fjärde kvartalet. Då var andelen företag som sänkt sina priser större än den 
som höjt sina priser.   
 
Inom handeln var det en betydligt mindre andel av företagen som höjde sina priser 
under fjärde kvartalet 2011 jämfört med föregående kvartal, 11 jämfört med 23 procent. 
Inom privata tjänstenäringar i övrigt var det en något högre andel av företagen som 
höjde sina priser under sista kvartalet 2011 jämfört med föregående kvartal, 15 jämfört 
med 13 procent. Samtidigt uppger en något högre andel än under tredje kvartalet att de 
sänkte sina priser under fjärde kvartalet. Dessa andelar går emellertid inte att översätta i 
kvantitativa termer, det vill säga till hur stora prishöjningar respektive prissänkningarna 
varit, och vad det blir för genomsnittlig prisutveckling. Almegas prisindikator anger 
däremot trenden för prisutvecklingen, som nu fortsätter nedåt.  
 
KI-barometern visar att andelen företag inom övriga privata tjänstenäringar18 som 
väntas höja sina priser under första kvartalet i år ökar något i förhållande till andelen 
som räknar med att sänka sina priser. Viktigt att notera är emellertid att företagens 
förväntningar överskattat prisutvecklingen sedan andra halvåret 2011. Med andra ord 
har priserna i praktiken inte ökat i lika hög grad som företagen inom tjänstenäringarna 
förväntat. Det gäller även i början av 2012 enligt utfallet för januari-februari från KI-
barometern. Almegas prisindikator pekar som tidigare nämnts på en fortsatt avmattning 
av prisökningstakten under första kvartalet i år. Indikatorn visar trenden för 
prisutvecklingen. Små enstaka avvikelser får därmed inte direkt genomslag i indikatorn.  
 
Enligt KI-barometern var det inom finans- och försäkringsverksamhet som störst andel 
av företagen höjde sina priser under fjärde kvartalet. Störst andel företag som 
genomförde prissänkningar fanns inom butiker för informations- och 
kommunikationsutrustning samt inom researrangörer och resebyråer. 
 
Enligt KI-barometern är det en större andel av företagen, både inom handeln och inom 
övriga privata tjänstenäringar som väntas höja sina priser under första kvartalet i år 
jämfört med fjärde kvartalet 2011. Inom handeln är det mer än dubbelt så stor andel 
företag som förväntas höja sina priser under första kvartalet, från 11 procent till 25 
procent av företagen. Även inom övriga privata tjänstenäringar förväntas den här siffran 
nästan fördubblas, från 15 till 28 procent av företagen, se diagram 11. Störst andel 
företag som förväntas höja sina priser under första kvartalet finns inom partihandel med 
livsmedel, drycker och tobak samt detaljhandel för drivmedel.  
Störst andel företag som räknar med prissänkningar under första kvartalet finns inom 
hotell och restaurang samt inom researrangörer och resebyråer. Förväntade 
prissänkningar inom hotell och restaurang kan delvis bero på sänkningen av 

                                                 
18 Det vill säga tjänstenäringar utöver handeln. 
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restaurangmomsen, från 25 till 12 procent, som genomfördes från och med första 
januari i år. 
 
En något större andel än förväntat av företagen inom datakonsultbranschen genomförde 
under fjärde kvartalet prisökningar. Cirka 15 procent av företagen jämfört med 
förväntade 8 procent. I januari förväntade sig nästan en dubbelt så stor andel av 
företagen inom branschen att kunna höja sina priser under första kvartalet i år, 29 
procent. Företagens förväntningar om prisutvecklingen skruvades emellertid ned i 
februari, då de rapporterade fallande försäljningspriser under de senaste tre månaderna, 
samt förväntade sig fortsatt fallande priser under de närmaste tre månaderna. Branschen 
har under en längre tid präglats av prispress, se diagram 11 (där datakonsulter ingår). 
Även om det bara var en mindre andel av företagen, 4 procent, som sänkte sina priser 
under fjärde kvartalet så har trenden de senaste åren varit att allt fler företag har sänkt 
sina priser, se även diagram 12. Det senaste halvåret försämrades, som tidigare nämnts, 
volymen av inneliggande uppdrag inom branschen vilket talar för en fortsatt prispress 
för datakonsultbranschen. 
 
 
Diagram 11 Producentprisindex för informations- och kommunikationstjänster19, 2005-
2011 
 

 
                                                 
19 Inkluderar dataprogrammering, datakonsulttjänster, telekommunikation samt övriga 
informationstjänster. 
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Inom juridiska och ekonomiska konsulter samt arkitekter och tekniska konsulter höjde, 
som väntat, cirka 5 respektive 12 procent av företagen sina priser under fjärde kvartalet 
förra året. En betydligt större andel av företagen väntas även inom de här branscherna 
att höja priserna under första kvartalet i år, 48 respektive 37 procent. Under förra året 
steg försäljningspriserna inom branschen, efter att priserna fallit under både 2009 och 
större delen av 2010, se diagram 12. Under sista kvartalet förra året var det enbart 5 
respektive 7 procent av företagen som sänkte sina priser.  
 
 
Diagram 12 Försäljningspriserna, utfall, nettotal, glidande medelvärde 
 

 
 
  
Enligt KI-barometern var försäljningsvolymen inom handeln sammantaget ungefär 
oförändrad under fjärde kvartalet 2011. Det är dock stora skillnader mellan de olika 
branscherna. Livsmedelshandeln har haft en god försäljningstillväxt medan 
specialiserad partihandel mötte en svagare efterfrågan under fjärde kvartalet. Inom 
specialiserad butikshandel uppger mer än hälften av företagen en minskning av 
försäljningen. Det återspeglas även i försäljningspriserna för den här branschen. Drygt 
en fjärdedel av företagen uppger att de har fått sänka sina priser under sista kvartalet 
2011.  
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Konjunkturinstitutets konfidensindikator för hushållen20  föll tillbaka något under 
februari efter en viss återhämtning under januari. Indikatorn ligger ändå under det 
historiska genomsnittet, vilket talar för en fortsatt svag prisutveckling. Orsaken till 
nedgången i februari är att synen på den egna såväl som den svenska ekonomin har 
blivit mer pessimistisk. 
 
Inom både handel och övriga privata tjänstenäringar är det, enligt KI-barometern, en 
större andel företag som hade försämrad lönsamhet jämfört med andelen som hade 
förbättrad lönsamhet under fjärde kvartalet förra året. Den försämrade lönsamheten 
beror troligtvis i hög grad på både avmattningen i prisökningstakten samt på svagare 
efterfrågan och försäljning inom vissa branscher. 
 
SCB:s tjänsteprisindex (TPI)21 steg med 0,5 procent från tredje till fjärde kvartalet. 
Motsvarande förändring under föregående kvartal var en minskning med 0,1 procent. 
Till den positiva kvartalsförändringen på 0,5 procent bidrog främst prisökningar inom 
juridik, ekonomi, vetenskap och teknik samt finans- och försäkringstjänster vilka bidrog 
med 0,3 procentenheter. Sedan fjärde kvartalet 2010 har TPI stigit med 1,7 procent. Till 
årstakten för TPI är det främst transport- och magasineringstjänster som bidragit, med 
drygt 0,5 procentenheter. De privata tjänstenäringarnas orderstocksomdöme har dock, 
enligt KI-barometern, försämrats under det senaste halvåret, vilket talar för att 
produktions- och prisökningstakten kommer att mattas av ytterligare i början av 2012. 
 
Inflationen som avser konsumentpriser, KPI, har mattats av sedan i september förra året 
och fortsatte att bromsa in i januari. Då låg tolvmånaderstakten för KPI på 1,9 procent, 
att jämföra med 2,3 i december. Störst bidrag till inflationstakten hade ökade  
boendekostnader, som bidrog med 1,2 procentenheter. Lägre priser på el motverkade 
uppgången i inflationen och bidrog negativt med 0,3 procentenheter. Räknar man bort 
effekten av ränteförändringar (KPIF) låg inflationstakten i januari på en betydligt lägre 
nivå, 0,9 procent. Jämfört med december sjönk KPI med 0,9 procent. Den här 
sänkningen berodde dock framförallt på förändringar i varukorgens sammansättning22 

samt ovanligt stora prissänkningar på kläder och skor. Almega räknar med att den 
svagare efterfrågan i Sverige och i omvärlden bidrar till att hålla inflationstrycket lågt 
under 2012.  
 
 
 

                                                 
20 Hushållens konfidensindikator är en sammanvägning av flera frågor och används för att sammanfatta 
stämningsläget bland hushållen. Indikatorn beräknas som ett genomsnitt av nettotalen för frågor om 
hushållens egen ekonomi samt svensk ekonomi samt frågan om det är förmånligt att köpa kapitalvaror nu. 
21   SCB:s tjänsteprisindex (TPI) täcker drygt 60 procent av den privata tjänstesektorn och visar en samlad 
bild av prisutvecklingen för tjänster producerade i Sverige. 
22 Vid varje årsskifte ändras den varukorg som ligger till grund för beräkningen av KPI. Då uppdateras 
konsumtionsvikterna för de varor och tjänster som ingår i varukorgen. 


