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”Låg efterfrågan, svag produktivitetsutveckling och prispress talar 
för svagare utveckling för sysselsättningen i tjänstesektorn.”



                                             
VÄNTELÄGE I TJÄNSTE-
SEKTORN
Almegas tjänsteindikator pekar på ungefär oförändrad produk-
tionsnivå under årets andra kvartal jämfört med motsvarande 
period 2012. Tjänstesektorn ser därmed ut att ha intagit vänte-
läge inför den konjunkturförbättring som företagen förväntar sig 
det närmaste halvåret.

Tjänsteproduktionen under första kvartalet i år visar en starkare utveckling än väntat, en 
ökning med hela 3,2 procent jämfört med Q1 2012, kalenderkorrigerat. I år var det färre 
antal arbetsdagar under första kvartalet jämfört med motsvarande kvartal förra året, varför 
den faktiska tillväxtsiffran uppgick till 2,7 procent. Starkast tillväxt under första kvartalet 
visade företag inom vård och omsorg, utbildning, hälso- och sjukvård samt finanssektorn. 
De bidrog sammantaget med 1,2 procentenheter till den totala, faktiska ökningen med 
2,7 procent för tjänsteproduktionen. 

Det är nu en ovanligt stor skillnad mellan tjänsteindikatorn och utfallet för tjänstepro-
duktionen enligt nationalräkenskaperna. Företagens förväntningar om första kvartalets 
efterfrågan och produktion har indikerat en betydligt svagare utveckling än utfallet enligt 
SCB. I den längre rapporten om tjänsteindikatorn pekar Almega på ett antal förklaringar 
till denna stora diskrepans, se www.almega.se.

Produktionstillväxt i privata tjänstesektorn, procent, utfall (höger skala)

källa: Almega, KI-barometern, SCB, Macrobond
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SVAGARE SYSSELSÄTT-
NINGSUTVECKLING ANDRA 
KVARTALET

Almegas arbetsmarknadsindikator tyder på en svagare syssel-
sättning i tjänstesektorn under andra kvartalet i år. 

Utfallet för första kvartalet blev dock betydligt bättre än väntat. Antalet sysselsatta inom 
de privata tjänstenäringarna ökade med 2,4 procent jämfört med Q1 2012. Vissa före-
tagstjänstbranscher har fortsatt att öka antalet anställda. Dessutom kan företag ha avvaktat 
med personalneddragningar i högre omfattning än vad indikatorn pekat på. Förväntning-
arna om ökad efterfrågan under resten av året kan ligga bakom denna avvaktan.

Fortsatt låg efterfrågan, svag produktivitetsutveckling och prispress talar emellertid för 
svagare utveckling för sysselsättningen i tjänstesektorn under andra kvartalet. En bild som 
Konjunkturinstitutets KI-barometer från maj i år bekräftar. Enligt den har utvecklingen av 
efterfrågan och antalet anställda varit sämre hittills i år än vad företagen förväntat.

                                             
PRISÖKNINGSTAKTEN 
KVAR PÅ LÅG NIVÅ
Almegas prisindikator pekar på att prisökningstakten ligger 
kvar på en låg nivå under andra kvartalet i år. Indikatorn ligger 
nu på 53,4, vilket är nära 50 – den punkt där priserna är ungefär 

oförändrade. Om prisindikatorn faller under 50-strecket indikerar det fallande priser. Det 
är dock skillnad mellan prisutvecklingen inom handel och övriga tjänstenäringar. Indika-
torn pekar på en tydlig fortsatt avmattning av prisökningarna inom handeln, medan övriga 
tjänster visar en liten ökning av prisökningstakten.

Bland de privata tjänstenäringarna väntar sig en större andel av företagen kunna höja 
priserna under andra kvartalet jämfört med första kvartalet. Tendensen att överskatta möj-
ligheten att höja priserna har dock fortsatt, vilket gör det osäkert om dessa förväntningar 
verkligen kan infrias. Inom handel ser förväntningarna på andra kvartalet sämre ut och 
en betydligt mindre andel av företagen inom branschen väntar sig kunna höja sina priser 
under andra kvartalet. 



”Ökad 
optimism har 

hållit sysselsätt-
ningen uppe”
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