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Inhemsk efterfrågan håller i sig



Almegas tjänsteindikator pekar på att tillväxttakten i den privata 
tjänstesektorns produktion under årets fjärde kvartal kommer ligga 
i närheten av föregående kvartals tillväxttakt, som uppgick till 4,4 
procent, enligt SCB:s tjänsteproduktionsindex. Om tjänsteindikatorn 
får rätt om fjärde kvartalet talar det för att tillväxten för helåret 2016 
kommer ligga i närheten av förra årets starka tillväxt. Ändå har flera 
tjänstebranschers tillväxt bromsat in i år, medan vissa branscher som 
visade en svag utveckling under 2015 fått ett rejält lyft, främst vård- 
och omsorgsbranschen samt fastighetsbolag och fastighetsförvaltare. 
Det är ändå företagstjänster som liksom tidigare bidragit mest till den 
ökade tillväxten i tjänstesektorn under 2016. Under tredje kvartalet 
bidrog branscherna inom företagstjänster med sammanlagt 46 procent 

av tillväxten i den privata tjänstesektorn enligt tjänsteproduktionsindex.

Den ännu starka tillväxten inom en rad tjänstebranscher speglar 
främst en fortsatt stark inhemsk efterfrågan. Den i sin tur är stimulerad 
av den extremt expansiva penningpolitiken, med negativ styrränta och 
fortsatt låga bolåneräntor. De senaste årens konjunkturuppgång har 
samtidigt medfört att utnyttjandet av företagens produktionskapacitet 
gradvis stigit. Flera tillväxtbranscher som behöver öka sin kapacitet för 
att kunna möta ökad efterfrågan har motverkats av att de haft svårig-
heter att rekrytera personal.
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Källa: Almega, KI-barometern, SCB, Macrobond

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



 MATCHNINGSPROBLEM 
PÅ ARBETSMARKNADEN
Den inbromsning av sysselsättningstillväxten inom den 
privata tjänstesektorn som Almega varnat för ser nu ut att ha 
inletts under årets tredje kvartal, då sysselsättningen till och 
med minskade från andra kvartalet. Almegas arbetsmark-
nadsindikator pekar å andra sidan på en fortsatt ökning av 
sysselsättningen under fjärde kvartalet i år. Att arbetsmark-
nadsindikatorn pekar fortsatt uppåt speglar tjänsteföretagens 
stora behov av arbetskraft, medan den faktiska utvecklingen 
tyder på att dessa behov inte kan infrias på grund av det 
ansträngda arbetsmarknadsläget. Framförallt en dåligt 
fungerande matchning mellan efterfrågan och tillgång på 
företagens kompetensbehov, stora pensionsavgångar och en 
långsam integration av invandrad arbetskraft hejdar syssel-
sättningstillväxten som annars skulle ha kunnat öka klart mer 
om dessa hinder inte existerat.

 PRISÖKNINGSTAKTEN 
AVTAR
För andra kvartalet i rad pekar Almegas prisindikator för 
tjänsteprisernas utveckling, som bygger på företagens 
förväntningar, nedåt. Prisökningstakten för fjärde kvartalet 
väntas avta både inom handeln och resterande tjänste-
branscher. Den faktiska prisutvecklingen inom tjänste-
sektorn har mattats av sedan tredje kvartalet 2015, och 
tjänsteföretagen tycks nu ha skruvat ned sina förväntningar 
om kommande kvartals prisökningar i enlighet med den 
faktiska utvecklingen. Historiskt sett är utvecklingen av 
tjänsteföretagens försäljningspriser nu nere på en bot-
tennivå. Trots Sveriges inhemska högkonjunktur pressas 
tjänstepriserna, vilket tyder på ökat konkurrenstryck för 
tjänsteföretagen.

Källa: Almega, SCB
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Almegas arbetsmarknadsindikator (höger skala)
Sysselsättningen i den privata tjänstesektorn,förändring (vänster skala)
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