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TILLVÄXTEN HÄMMAS AV KOMPETENSBRIST

”Mycket talar för att tillväxten har slagit i taket i flera 
branscher på grund av brist på personal”
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Källa: Almega, KI-barometern, SCB, Macrobond

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

 TILLVÄXTEN HÄMMAS AV KOMPETENSBRIST
Almegas tjänsteindikator pekar på att tillväxten inom den privata tjäns-
tesektorn kommer att öka i ungefär samma takt under tredje kvartalet 
i år som under andra kvartalet. Då ökade tjänsteproduktionen med 2,1 
procent. Efterfrågan på tjänster riktade till både hushåll och företag ser 
fortsatt stark ut, men kapacitetsutnyttjandet är redan högt inom flera 
branscher. 

Mycket talar för att tillväxten ”slagit i taket” i flera branscher på grund av 
brist på personal med rätt kompetens. Detta motverkar en fortsatt upp-
trappning av tillväxten inom den privata tjänstesektorn. Flera branscher 
rapporterar att bristen på personal stiger. Detta skapar flaskhalsar vilket 
hämmar tillväxten i tjänstesektorn. 



        SVAGARE ÖKNING AV  
SYSSELSÄTTNINGEN ÄN VÄNTAT  
Almegas arbetsmarknadsindikator pekar visserligen på en starkare öknings-
takt för sysselsättningen inom den privata tjänstesektorn under tredje kvar-
talet i år, men matchningsproblemen på arbetsmarknaden kommer med stor 
sannolikhet leda till en svagare ökning än vad indikatorn visar.  Efterfrågan på 
arbetskraft ökar fortfarande, men mycket talar för att ökade problem för flera 
tjänstebranscher att hitta rätt kompetens håller tillbaka ökningen i tjänstesek-
torn totalt. 

En minskning av antalet sysselsatta har dessutom skett inom branscher som 
har en personalintensiv verksamhet med en hög andel unga anställda. Detta 
har också hämmat ökningen av sysselsättningen inom tjänstesektorn totalt 
redan under andra kvartalet i år. 

        PRISERNA FORTSÄTTER STIGA  
Almegas prisindikator pekar på att prisökningstakten fortsätter öka i den pri-
vata tjänstesektorn. Ökningen gäller för alla tjänstenäringar men är speciellt 
framträdande i handeln.
   
Att priserna ökar inom detaljhandeln beror troligtvis dels på ett fortsatt 
köpsug, dels på högre importpriser i år jämfört med förra året beroende på 
starkare dollar- och eurokurser. För övriga tjänstepriser tyder Almegas prisin-
dikator på en fortsatt svag prisutveckling. Det hör sannolikt samman med en 
fortsatt hård internationell konkurrens, med begränsade möjligheter att höja 
producentpriserna.

Källa: Almega, SCB
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