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SySSelSättningen Fort-
Sätter öka i Samma takt
Almegas arbetsmarknadsindikator visar att avmattningen för syssel-
sättningen i tjänstesektorn upphör under tredje kvartalet. Den pekar 
nu mot ungefär oförändrad utveckling av sysselsättningen inom den 
privata tjänstesektorn under årets tredje kvartal i förhållande till 
föregående kvartal, det vill säga en fortsatt ökning av sysselsättningen 

i ungefär samma takt som under andra kvartalet. 

Indikatorn har tidigare pekat mot fallande sysselsättning i tjänstesektorn i år, baserat på 
företagens svar i KI-barometern, men utfallet visar på en klart ljusare utveckling. Under första 
halvåret steg sysselsättningen inom den privata tjänstesektorn med 38 000 i antal sysselsatta 
personer, enligt nationalräkenskaperna. 

Företagens höga förväntningar om ökad efterfrågan under andra kvartalet infriades för första 
gången på ett helt år och det finns tecken på att tjänstesektorn nu lämnar svackan bakom 
sig för denna gång vilket talar för att sysselsättningen kommer att fortsätta öka under andra 
halvåret.

priSökning kvar på låg 
nivå
Almegas prisindikator pekar på att prisökningstakten för privata 
tjänster fortsätter att ligga kvar på en låg nivå även under tredje kvar-
talet i år. Fortfarande ligger indikatorn på en nivå nära 50, en punkt 
där priserna är i princip oförändrade. Prisökningstakten i handeln 

väntas öka något medan priserna inom övriga tjänstesektorn väntas mattas av ytterligare.
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Svag vändning uppåt i 
tjänSteSektorn
Almegas tjänsteindikator pekar på en svag vändning uppåt för tjäns-
teproduktionen under tredje kvartalet. Flera tjänstebranscher visar 
tecken på att lämna konjunktursvackan bakom sig, även om återhämt-
ningen inledningsvis är långsam. 

Eftersom den privata tjänstesektorn utgör lite mer än hälften av Sveriges totala produktion, 
BNP, talar vändpunkten även för att Sveriges BNP-tillväxt kommer att visa en viss förbättring 
under tredje kvartalet jämfört med det svaga andra kvartalet. Tjänsteproduktionen är numera 
en så stor andel av Sveriges totala produktion att den i hög grad förklarar utvecklingen av 
BNP. Almegas indikator ger därmed en god vägledning om det närmaste kvartalets utveck-
ling för såväl tjänsteproduktionen som hela ekonomins tillväxt.

Starkast tillväxt under årets första halvår visar hotell och restaurang, kultur, nöje och fritid. 
De delar av tjänstesektorn som levererar tjänster till exportindustrin och därför påverkas av 
den låga efterfrågan från omvärlden, visar en klart svagare utveckling under första halvåret. 
Det gäller exempelvis bemanningsbranschen, resetjänster, transporter och datakonsulter.

Den svagare utvecklingen för företagstjänster återspeglas i personalneddragningar framför allt 
inom bemanningsbranschen. 

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

40

50
55

65

70

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -7,5

-5,0

-2,5

0

2,5

7,5

5,0

2013

35
30

45

60

in
d

e
X

p
r

o
C

e
n

tu
e

ll 
Fö

r
ä

n
d

r
in

g



”tjänste- 
produktionen är en  

så stor andel av Sveriges  
totala produktion att den  

i hög grad förklarar  
utvecklingen av Bnp.”
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