
Q2 2015
TJÄNSTEINDIKATOR 

HET ARBETSMARKNAD MÖTER KYLA 

”Efterfrågan håller sig uppe för tjänstesektorn, men 
produktionstillväxten bromsas av flaskhalsar.”
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        FÖRETAGEN FÅR INTE TAG PÅ 
RÄTT KOMPETENS  
Almegas arbetsmarknadsindikator tyder på att ökningstakten för sysselsätt-
ningen inom den privata tjänstesektorn kommer att ligga på ungefär samma 
takt som under första kvartalet. Efterfrågan på arbetskraft ökar, men mycket 
talar för att ökningen av antalet sysselsatta totalt i tjänstesektorn hålls tillbaka 
av ökade problem för företagen i flera tungt vägande tjänstebranscher att hitta 
den kompetens de söker. 

Till den ökade bristen på den kompetens företagen söker bidrar det faktum att 
alltfler inrikes födda har lämnat arbetskraften i samband med de senaste årens 
ökade pensionsavgångar. Dessutom minskade sysselsättningen kraftigt bland 
inrikes födda i samband med finanskrisen 2008-2009. Från 2012 och framåt 
har utrikes födda bidragit alltmer till den ökade sysselsättningen i Sverige. 
Detta räcker emellertid inte till för att mätta den ökade efterfrågan på främst 
högkvalificerad arbetskraft inom tjänstesektorn. Under första kvartalet i år 
hade andelen lediga platser av arbetskraften stigit till en ännu högre nivå än 
under högkonjunkturen innan finanskrisen. Då var arbetslösheten i Sverige 
betydligt lägre än i dag. Att andelen lediga platser nu ligger kvar på en hög 
nivå, liksom arbetslösheten, tyder på att matchningsproblemen på arbetsmark-
naden har ökat. 

        PRODUCENTPRISERNA VÄNTAS ÖKA 
Almegas prisindikator visar att prisökningstakten för producentpriserna inom 
den privata tjänstesektorn väntas öka under andra kvartalet i år. En bidragan-
de orsak till detta är ett förbättrat efterfrågeläge, främst inom detaljhandeln. 

För övriga tjänstepriser pekar Almegas prisindikator på en fortsatt svag prisut-
veckling. Det hör sannolikt samman med en fortsatt hård internationell kon-
kurrens, med begränsade möjligheter att höja producentpriserna. Att priserna 
ökar inom detaljhandeln beror dels på ett fortsatt köpsug från hushållen, men 
vissa företag inom handel ser sig även tvungna att höja sina priser på grund av 
den höjda dollarkursen.

Källa: Almega, SCB
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PRODUKTIONSTILLVÄXTEN BROMSAS I TJÄNSTESEKTORN
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Almegas tjänsteindikator Q2 2015 tyder på att tillväxten inom den 
privata tjänstesektorn utvecklas sidledes under årets andra kvartal. 
Tjänsteindikatorn pekar på en marginellt svagare tillväxt under andra 
kvartalet. Tillväxttakten kan ändå väntas ligga kvar på omkring 3 pro-
cent i årstakt, vilket var tillväxttakten under första kvartalet. Efterfrågan 
på tjänster riktade till både hushåll och företag ser fortsatt stark ut, men 
kapacitetsutnyttjandet är redan högt inom flera tungt vägande branscher, 
vilket motverkar en fortsatt upptrappning av produktionstillväxten inom 

den privata tjänstesektorn. 

Nu rapporterar flera branscher att bristen på personal stiger, vilket hör 
samman med ökade svårigheter för företagen att hitta den kompetens 
de söker på arbetsmarknaden. Det skapar flaskhalsar som håller tillbaka 
en starkare produktionstillväxt i tjänstesektorn. Utan flaskhalsarna hade 
alltså tillväxten kunnat vara ännu högre. 
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