
”Tjänsteföretagen har överraskats av 

sämre utveckling än väntat
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SKUGGORNA VÄXER 
INOM TJÄNSTESEKTORN



                                             Vilken tillväxttakt hade 
     egentligen tjänstesektorn?
                                       Almegas tjänsteindikator för tredje kvartalet i år visar att 
produktionstillväxten i den privata tjänstesektorn ligger kvar på ungefär samma tillväxttakt 
som under andra kvartalet. Frågan är bara vilken tillväxttakt som tjänstesektorn faktiskt 
hade, då det är en ovanligt stor skillnad mellan vad SCB:s månadsstatistik för tjänste-
produktionen visar och vad ”snabberäkningen” av motsvarande tillväxt enligt national-
räkenskaperna visar. 

Dämpad optimism bland tjänsteföretagen
Almegas indikator visar att tillväxttakten i tjänstesektorn bör ligga klart lägre än 3 procent 
under tredje kvartalet. Tjänsteföretagens optimism har upprätthållits förvånansvärt länge 
mot bakgrund av att den faktiska utvecklingen av efterfrågan inte matchat 
förväntningarna.

30

35

40

45

50

55

60

65

70

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Almegas tjänsteindikator

In
de

x
P

rocentuell förändring

7,5

5,0

2,5

0,0

-2,5

-5,0

-7,5

Tjänsteindikatorn (vänster skala) 
Produktionstillväxten i den privata tjänstesektorn (höger skala)

källa: Almega, KI-barometern, SCB, Macrobond



   Svag eller negativ jobbtillväxt

   Almegas arbetsmarknadsindikator för tredje kvartalet i år  
   visar att jobbtillväxten fortsätter att vara svag, och ungefär lika 
svag som under andra kvartalet. Förutom hotell och restaurang var utvecklingen av 
sysselsättningen svag eller negativ i flertalet tjänstebranscher. För första gången sedan år 
2009 har sysselsättningen inom företagstjänster, som är den sektor som bidragit mest till 
tjänstesektorns jobbtillväxt, minskat. Det här kan vara ett tecken på att branschen nu
drabbats av den fortsatt svaga utvecklingen för exportindustrin, men mycket talar även för 
att företagstjänster fått mer akuta problem med att hitta den kompetens som företagen 
söker på arbetsmarknaden.

 

   Färre företag ökar priserna
   Almegas prisindikator indikerar att företagens priser 
   fortsätter att öka under tredje kvartalet, men i en allt mindre 
andel av företagen. Prisindikatorn pekar på långsammare prisökningar inom framförallt 
handeln. För övriga tjänster väntas prisökningstakten under tredje kvartalet ligga kvar på 
samma nivå som under andra kvartalet.

Läs hela Almegas Tjänsteindikator för Q3 2012 på www.almega.se
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