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TJÄNSTEINDIKATOR 

MOT STARKARE KONJUNKTUR I 
TJÄNSTESEKTORN

”Trots ökad efterfrågan bromsar jobbtillväxten. Bristen på 
kompetens återvänder som flaskhals.”



        
Almegas tjänsteindikator Q1 2015 pekar på att tillväxten för produk-
tionen inom den privata tjänstesektorn blir ungefär lika stark under 
första kvartalet i år som i slutet av förra året – då låg tillväxttakten på 3,3 
procent. Under hela 2014 ökade tjänsteproduktionen med 3,4 procent, 
vilket innebar en snabbare takt jämfört med året innan då tillväxten låg 
på 1,6 procent. 

Den högre tillväxten beror främst på att fler branscher inom företags-
tjänster tagit mer fart under 2014. Styrkan i efterfrågan för flertalet 
branscher inom tjänstesektorn ser nu ut att hålla i sig i början av 2015. 
Det finns även ledande indikatorer som talar för en ännu något starkare 
tillväxt senare under våren. Trots detta är det inte högkonjunktur - 
indikatorerna ligger fortfarande en bra bit från de toppnoteringar som 
noterades under den senaste högkonjunkturen innan finanskrisen.

ALMEGAS TJÄNSTEINDIKATOR

-7,5

-5,0

-2,5

0

2,5

7,5

5,0

P
ro

ce
nt

ue
ll 

fö
rä

nd
rin

g

40

50

55

65

70

35
30

45

60

Index

20052004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Källa: Almega, KI-barometern, SCB, Macrobond

Tjänsteproduktionsindex kvartalsvis, kalenderkorrigerat (vänster skala)
Tjänsteindikatorn, index (höger skala)

        FLASKHALSARNA PÅ  
ARBETSMARKNADEN TILLBAKA  
Almegas arbetsmarknadsindikator visar att jobbtillväxten inom den 
privata tjänstesektorn kommer att dämpas under första kvartalet i år 
efter den starka uppgången under förra året. Trots att efterfrågan är på 
väg att stärkas syns en inbromsning i jobbtillväxten inom tjänstesek-
torn. Efterfrågan under förra året stärktes för allt fler kunskapsintensiva 
branscher, samtidigt som flaskhalsar i form av brist på personal med 
rätt kompetens återkom. 

Matchningen på arbetsmarknaden ser nu ännu sämre ut än vid tidigare 
jämförbara år med stark konjunktur samtidigt som antalet lediga 
platser är på en hög nivå. Flaskhalsarna håller också nere produkti-
vitetstillväxten, som under de senaste åren varit historiskt svag inom 
tjänstesektorn.   

        PRISERNA VÄNDER UPPÅT 
Almegas prisindikator pekar på en vändning - prisökningstakten för 
privata tjänster ökar något under första kvartalet i år jämfört med 
föregående kvartal. Sedan mitten av 2011 har vi sett en nedåtgående 
trend för ökningstakten i försäljningspriserna från tjänsteföretag, men 
nu syns alltså tecken på en vändning. 

En bidragande orsak är ökad efterfrågan både i Sverige och på export-
marknader. Trots fortsatt hård internationell konkurrens bidrar detta 
till ökade möjligheter för företagen att kunna höja sina priser.  
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 TJÄNSTEPRODUKTIONEN PÅ VÄG ATT STÄRKAS YTTERLIGARE
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