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Tjänsteindikatorn på konjunkturtoppen



Almegas tjänsteindikator för årets första kvartal pekar på en 
ännu starkare produktionstillväxt i den privata tjänstesektorn än under 
föregående kvartal, då takten uppgick till 4,4 procent. Förutom en 
fortsatt stark efterfrågan på en rad tjänster i början av 2017 kommer 
tillväxttalet för första kvartalet bli starkt även till följd av att produktio-
nen kommer att jämföras mot ett relativt svagt första kvartal 2016. 

Almegas tjänsteindikator tyder nu på att tjänsteproduktionen under 
årets första kvartal når toppen av konjunkturen, i nivå med den 
förra konjunkturtoppen år 2007. Almegas tjänsteindikator återspeg-
lar en fortsatt stark efterfrågan för större delen av tjänstesektorn 
och ett mycket högt resursutnyttjande under första kvartalet 2017. 

Tjänsteproduktionen har kunnat öka så starkt under det senaste året 
främst tack vare en ökning av antalet arbetade timmar per sysselsatt. 
En sådan ökning bör betraktas som en kortsiktig lösning för att kunna 
öka produktionen med ett så ansträngt resursutnyttjande. En fortsatt 
inbromsning av ökningstakten för sysselsättningen samt produktivite-
ten i tjänstesektorn kan väntas under 2017, eftersom bristen på arbets-
kraft inte kommer att kunna lösas på kort sikt. Almega räknar därför 
med att tillväxten i den privata tjänstesektorn kommer att bromsa in 
under loppet av året.

 VILJAN ATT ANSTÄLLA 
FORTSÄTTER ATT ÖKA
Arbetsmarknadsindikatorn pekar på att sysselsättningstill-
växten i den privata tjänstesektorn kommer att fortsätta stär-
kas under första kvartalet 2017 och tangera indikatorns hit-
tills högsta indexvärde som noterades första kvartalet 2008, 
dvs. strax innan inledningen av finanskrisen samma år. Den 
faktiska ökningen av sysselsättningen har dock i genomsnitt 
varit betydligt lägre än vad arbetsmarknadsindikatorn har 
pekat på sedan 2015. Det reflekterar att företagen har stora 
förhoppningar om att anställa men att utbudet av eftersökta 
kompetenser är otillräckligt. Bristtalen har skjutit i höjden 
inom flertalet kunskapsintensiva branscher och Almega visar 
i denna rapport unik statistik på att vakansgraden är uppe på 
rekordnivåer, dels i näringslivet i stort, men i synnerhet i den 
privata tjänstesektorn. Ett ytterligare tecken på nuvarande 
kompetensbrist är att tjänsteföretagen har ökat medelarbets-
tiden bland den befintliga personalen markant mellan 2015 
och 2016 för att kunna hålla uppe sin produktionstillväxt.

 FÖRSÄLJNINGSPRISERNA 
VÄNTAS ÖKA
Almegas prisindikator pekar på att försäljningspriserna 
inom privat tjänstesektor kan väntas vända uppåt under 
första kvartalet 2017, både inom handeln och inom övriga 
tjänstenäringar. Den faktiska utvecklingen av de privata 
tjänsteföretagens försäljningspriser ligger alltjämt på en 
historiskt låg nivå. 

Konsumentpriserna enligt KPI har också tagit mer fart, 
men drivs uppåt främst av tillfälliga effekter genom ökade 
energipriser. Ökningstakten för tjänstepriserna inom KPI 
mattades däremot av under inledningen av 2017 jämfört 
med 2016, vilket vi ger förklaringar till i ett särskilt avsnitt.

Källa: Almega, Ki-barometern, SCB.
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ALMEGAS ARBETSMARKNADSINDIKATOR HAR KONJUNKTUREN NÅTT TOPPEN?

Källa: Almega, KI-barometern, SCB, Macrobond

Almegas arbetsmarknadsindikator (vänster skala)
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