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Almegas tjänsteindikator är en kvartalsbaserad konjunkturindikator som belyser den 

sammantagna utvecklingen i den privata tjänstesektorn. Den är väl lämpad för att på ett 

tidigt stadium pricka in vändpunkterna i konjunkturen. Exempelvis förutspådde Almega 

redan i juni 2009 med hjälp av tjänsteindikatorn att produktionsnedgången för 

tjänstesektorn under finanskrisen skulle komma att bli relativt kortvarig. Detta visade 

sig också stämma. 

 

Tjänsteindikatorn har ett högt prognosvärde för den faktiska utvecklingen av produktion 

som priser och arbetsmarknad, och ligger 2-3 månader före publiceringen av det 

faktiska utfallet för tjänsteproduktionen enligt SCB:s tjänsteproduktionsindex. Den är 

en snabb och tillförlitlig signal på konjunkturförändringar i branscher som tillsammans 

väger tungt i Sveriges totala produktion. Tjänsteproducenterna inom näringslivet svarar 

för 52 procent av BNP, och 46 procent av den totala sysselsättningen.  

 

 

För ytterligare upplysningar om Tjänsteindikatorn kontakta: 

 

Lena Hagman  

chefekonom Almega  

tel. 08-762 69 61, 0761-08 52 51 lena.hagman@almega.se 

 

Linnea Kvist  

ekonomisk analytiker Almega 

tel. 08-762 66 21, 070-590 34 45 linnea.kvist@almega.se 

 

 

Almega är de svenska tjänsteföretagarnas arbetsgivar- och intresseorganisation. Almega 

har 10 600 medlemsföretag i sju förbund, som tillsammans representerar ett 60-tal 

branscher inom tjänstesektorn. Medlemsföretagen har sammanlagt drygt 531 000 

anställda. Förbunden arbetar med de frågor som rör respektive bransch. 

Arbetsgivarförbunden bildar tillsammans Almega och ingår i Svenskt Näringsliv.  

 

• Almega Samhallförbundet 

• Almega Tjänsteförbunden 

• Almega Tjänsteföretagen 

• Bemanningsföretagen 

• IT&Telekomföretagen inom Almega 

• Medieföretagen 

• Vårdföretagarna 

mailto:lena.hagman@almega.se
mailto:linnea.kvist@almega.se
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Det här är Tjänsteindikatorn 
 

Tjänsteindikatorn bygger från och med fjärde kvartalet 2013 på en ny skattning utifrån 

tidsserierna i KI-barometern i förhållande till utfallet enligt tjänsteproduktionsindex från 

SCB för tjänsteproduktionens tillväxt per kvartal, se faktarutan nedan.  

 

 

 

 

Almegas tjänsteindikator togs fram 2001 av Owe Danemar, dåvarande chefekonom för Almega. Indika-

torn bygger på Konjunkturbarometern från Konjunkturinstitutet och täcker in omkring 90 procent av 

den privata tjänstesektorn, räknat i både produktionsvärde och sysselsättning. De branscher som 

saknas i KI-barometern är utbildning, hälso- och sjukvård, kultur, nöje och fritid samt samhälleliga  

tjänster samt hushållsnära tjänster inom näringslivet. Dessa branscher täcks å andra sidan in i 

Tjänsteproduktionsindex, som däremot inte inkluderar den finansiella sektorn. Tjänsteindikatorn är ett 

instrument för kortsiktiga konjunkturanalyser och för att tidigt förutspå vändpunkter i konjunkturen 

för tjänstesektorn.  

 

Tjänsteindikatorn bygger på långa tidsserier för den privata tjänstesektorn, som uppdateras varje 

kvartal. Tidsserierna har skattats mot utfallet för produktionstillväxten i den privata tjänstesektorn för 

det närmast kommande kvartalet. Skattningen utgår från sambandet mellan bland annat företagens 

förväntningar om det kommande kvartalets efterfråge- och produktionsutveckling och den faktiska 

utvecklingen av tjänsteproduktionen per kvartal enligt SCB:s tjänsteproduktionsindex. 

 

Tjänsteindikatorn kan anta värden mellan 0 och 100, där värden över 50 anger ökad produktion och 

under 50 följaktligen minskad produktion. 

 

Även Almegas arbetsmarknads- samt prisindikator bygger på historiska tidsserier från Konjunkturbaro-

metern. Samtliga tre nämnda indikatorer har visat ett högt prognosvärde. 

 

Förutom att ange riktningen för produktion, sysselsättning och priser under det kommande kvartalet, 

analyseras barometerindikatorerna i relation till den faktiska utvecklingen i kvantitativa termer enligt 

annan statistik, exempelvis tjänsteproduktionsindex, de svenska nationalräkenskaperna, SCB:s 

Kortperiodiska sysselsättningsstatistik, Arbetskraftsundersökning samt prisstatistik. 
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1 Sammanfattning 

Almegas tjänsteindikator pekar på att tillväxten för produktionen inom den privata 

tjänstesektorn blir ungefär lika stark under första kvartalet i år som i slutet av förra året.  

Då låg tillväxttakten på 3,4 procent. Under hela 2014 ökade tjänsteproduktionen också 

med 3,4 procent, vilket innebar en högre växel jämfört med året innan då tillväxten låg 

på 1,6 procent. Den högre tillväxten under förra året inom den privata tjänstesektorn 

beror främst på att fler branscher inom företagstjänster då tog mer fart. Styrkan i 

efterfrågan för flertalet branscher inom tjänstesektorn ser nu ut att hålla i sig i början av 

2015. Det finns även ledande indikatorer som talar för en ännu något starkare tillväxt 

lite längre fram under våren. Men än är det inte högkonjunktur.  

 

Nu kan Almega presentera de första resultaten från en ny, unik och nyligen genomförd 

enkätundersökning bland sina medlemsföretag som producerar företagstjänster. Den 

visar att det främst var den privata tjänstesektorn som drog upp efterfrågan på 

företagstjänster under andra halvåret 2014. I mindre grad kom efterfrågan från 

tillverknings- och byggindustrin. Däremot väntas dessa branschers efterfrågan på 

företagstjänster nu ta mer fart under första halvåret i år. Det talar också för att 

konjunkturen är på väg att stärkas ytterligare inom samtliga delar av ekonomin. 

 

Almegas arbetsmarknadsindikator tyder på att jobbtillväxten inom den privata 

tjänstesektorn kommer att dämpas under första kvartalet i år, efter den starka uppgången 

under förra året då flertalet nya jobb kom inom den privata tjänstesektorn. Trots att 

efterfrågan nu är på väg att stärkas ytterligare signalerar arbetsmarknadsindikatorn en 

inbromsning i jobbtillväxten inom tjänstesektorn. Medan efterfrågan under förra året 

stärktes för alltfler kunskapsintensiva branscher, återkom flaskhalsarna snabbt i form av 

personalbrist. Bristen på den särskilda kompetens som dessa branscher behöver för att 

kunna öka sin produktion ser nu ut att fortsätta stiga i samband med en starkare 

konjunktur. Det motverkar en fortsatt stark uppgång för sysselsättningen.  

 

Matchningen på arbetsmarknaden ser nu ännu sämre ut än vid tidigare jämförbara år 

med stark konjunktur och med relativt hög nivå på antal lediga platser. Flaskhalsarna 

håller också nere produktivitetstillväxten, som under de senaste åren varit historiskt 

svag inom tjänstesektorn.    

 

Almegas prisindikator pekar på att prisökningstakten för privata tjänster ökar något 

under första kvartalet i år jämfört med föregående kvartal. Sedan mitten av 2011 har vi 

sett en negativ trend i försäljningspriserna från tjänsteföretag, men nu syns alltså tecken 

på en vändning. En bidragande orsak till detta är ett förbättrat efterfrågeläge med en 

ökad efterfrågan både i Sverige och på Sveriges exportmarknad. Trots en fortsatt hård 

internationell konkurrens bidrar detta till större möjligheter för företagen att kunna höja 

sina priser.   

 

 

 

Lena Hagman och Linnea Kvist, 10 mars 2015  
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2 Tjänsteproduktionen på väg att stärkas ännu mer 

Tjänsteproduktionen inom det privata näringslivet höll sig uppe under fjärde kvartalet 

förra året, vilket Almegas tjänsteindikator också indikerade i december. Tillväxttakten 

låg på 3,4 procent, samma takt som under tredje kvartalet.  Under helåret 2014 ökade 

tjänsteproduktionen i samma takt i genomsnitt, 3,4 procent, vilket innebar en högre 

växel jämfört med året innan då tillväxten låg på 1,6 procent. Nu pekar tjänsteindikatorn 

mot en ungefär lika stark tillväxt under första kvartalet i år som i slutet av förra året.  

 

Tjänsteproduktionen tog mer fart under 2014, då fler branscher inom företagstjänster 

fick ett uppsving. Styrkan i efterfrågan för flertalet branscher inom tjänstesektorn ser nu 

ut att hålla i sig i början av 2015, se diagram 1.  

 
 
Diagram 1: Almegas tjänsteindikator för produktionstillväxten i privat tjänstesektor 
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Konfidensindikatorn för den privata tjänstesektorn
1
 steg enligt KI-barometern både 

under tredje och fjärde kvartalet förra året, vilket talar för en uppgång för den faktiska 

tjänsteproduktionen i närtid (se diagram 2). Detta eftersom indikatorn har visat sig vara 

ledande för tillväxten i tjänstesektorn, dvs. dess vändpunkter har ofta legat ett till två 

kvartal före tjänsteproduktionens faktiska utveckling. Det är dock inte helt givet att 

konfidensindikatorn stämmer med den faktiska utvecklingen. Exempelvis såg 

nedgången i konfidensindikatorn under första halvåret 2014 ut att signalera en större 

avmattning under andra halvåret. Men tjänsteproduktionen höll sig ju uppe på en stabil 

tillväxttakt under hela året, kring 3,4 procent. Det talar för att företagen blev 

överraskade av en starkare efterfrågan under andra halvåret än de hade väntat sig. 

Konfidensindikatorn bygger ju delvis på företagens förväntningar om 

efterfrågeutveckling, vilket kan innebära kraftigare variationer jämfört med den faktiska 

utvecklingen. Almegas tjänsteindikator visade däremot en stabil utveckling för 2014, i 

närheten av den faktiska utvecklingen för tjänsteproduktionen, se diagram 1.  
 
 
Diagram 2: Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar och tjänsteproduktionsindex  
 

  
 

                                                 
1
 Konfidensindikatorn beräknas som ett medelvärde av nettotalen (säsongsrensade och standardiserade) 

för ett antal frågor i KI-barometern (Konjunkturinstitutet). Denna tidsserie standardiseras sedan till en ny 

serie med medelvärde 100 och standardavvikelse 10 under perioden 1996-. För konfidensindikatorn för 

tjänsteföretagen används följande variabler från KI-barometern: Utvecklingen av företagets verksamhet 

(utfall) + efterfrågan på företagets tjänster (utfall) + efterfrågan på företagets tjänster (förväntningar). 
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Efterfrågan vände uppåt för alltfler tjänsteföretag mot slutet av 2014, och nu förväntar 

sig en ännu större andel av företagen ökad efterfrågan i början av 2015, se diagram 3. 

Det talar för en ännu starkare tillväxt i tjänsteproduktionen lite längre fram under första 

halvåret i år.  

 

Nu väntar sig ungefär 30 procent av tjänsteföretagen inom näringslivet att efterfrågan 

kommer att öka under årets första kvartal, en lika stor andel som mötte ökad efterfrågan 

under fjärde kvartalet 2014. Då effekter av säsongvariationer rensats tyder företagens 

förväntningar på en fortsatt uppgång i efterfrågan i början på 2015, se diagram 3. Flera 

indikatorer talar alltså för en fortsatt förstärkning av konjunkturen för 

tjänsteproducenter, även om det ännu inte innebär högkonjunktur. Siffran över andelen 

företag som mötte ökad efterfrågan kan jämföras med högkonjunkturåret 2007, då den 

steg för 45 procent av de privata tjänsteföretagen innan finanskrisen slog till och fick 

efterfrågan att falla brant, se diagram 3.  

 

 
Diagram 3: Privata tjänstenäringar, förväntningar och utfall för efterfrågan på företagens 
tjänster, nettotal, säsongrensat

2
 

 

 
                                                 
2
 Med nettotal menas andelen företag som, i det här fallet, svarat att efterfrågan ökat minus andelen som 

svarat att den minskat. Nettotalet för vad företagen förväntar sig för utveckling av efterfrågan under det 

närmast kommande kvartalet beräknas på motsvarande sätt, dvs. hur stor andel som räknar med ökad 

efterfrågan minus andelen som räknar med att efterfrågan kommer att minska. 
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 Starkast efterfrågan på företagstjänster från den privata 2.1
tjänstesektorn 

 

Indikatorerna som tyder på att efterfrågan kommer att öka ännu mer inom den privata 

tjänstesektorn talar emellertid inte om från vilka sektorer som efterfrågan kan väntas 

öka. Sådana uppgifter har hittills saknats. När det gäller tjänster som vänder sig i 

huvudsak till hushållen är det ju inte svårt att förstå varifrån efterfrågan kommer, men 

när det gäller företagstjänster har det hittills saknats ledande indikatorer om vilka delar 

av ekonomin som kan förväntas dra efterfrågan på företagstjänster. Almega har därför 

genomfört en enkätundersökning bland medlemsföretag inom branscher som tillhör 

företagstjänster. Nu kan Almega presentera de första resultaten från denna 

undersökning, där företag inom Svenska Teknik&Designföretagen, 

IT&Telekomföretagen samt Bemanningsföretagen svarat på frågan om hur efterfrågan 

från olika sektorer på företagets tjänster utvecklats, dels under det senaste halvåret och 

dels hur efterfrågan förväntas utvecklas under det kommande halvåret.  

 

Under andra halvåret 2014 var det främst den privata tjänstesektorn som drog upp 

efterfrågan på företagstjänster. I mindre grad kom efterfrågan från tillverknings och 

byggindustrin. Däremot väntas dessa branschers efterfrågan på företagstjänster ta mer 

fart under årets första halvår, då en klart större andel av företagen svarat att efterfrågan 

från dessa branscher kommer att öka, se tabell 1. Enkätsvaren visar samtidigt att 

företagstjänster efterfrågas från samtliga sektorer i ekonomin. De stigande nettotalen 

talar också för att konjunkturen är på väg att stärkas ytterligare inom samtliga delar av 

ekonomin. Ökad efterfrågan på företagstjänster är ett tydligt tecken på detta.    

 

 
Tabell 1 Utvecklingen av efterfrågan på företagstjänster, nettotal 
 

 
 

 

  

Efterfrågan under andra halvåret 2014 Förväntad efterfrågan under första halvåret 2015 Förändring av

Andel företag som svarar ökning minus Andel företag som svarar ökning minus nettotalet

Efterfrågan på företagstjänster från: andel som svarat minskning, dvs. nettotal andel som svarat minskning, dvs. nettotal

Offfentlig sektor 20 29 9

Privat tjänstesektor 30 38 8

Tillverkningsindustrin 13 27 14

Byggindustrin 13 23 10

Samt från delbranscher inom tjänstesektorn:

Handeln 4 27 23

Transporter 16 27 11

Finansiell sektor 9 17 8

Företagstjänster 25 39 14

Vård/omsorg 19 21 2

Utbildning 23 21 -2

Personliga/kulturella tjänster 9 12 3

Källa: Almegas enkätundersökning bland medlemsföretag inom företagstjänster (Svenska Teknik&Designföretagen, IT&Telekomföretagen samt Bemanningsföretagen).
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Efterfrågan på företagstjänster väntas, liksom under det senaste halvåret, vara starkast 

från den privata tjänstesektorn under det närmaste halvåret. Bland tjänstesektorns 

delbranscher väntas efterfrågan på företagstjänster öka från samtliga delbranscher, och 

starkast från företagstjänstbranscher i sig. Även efterfrågan från handeln samt 

transportbranschen väntas vara relativt stark under årets första halvår. Ökningen av det 

positiva nettotalet (kommande halvår jämfört med senaste halvåret) var också störst när 

det gäller handeln, transportbranschen samt företagstjänster, se tabell 1.  

 

 Men ännu en bit kvar till högkonjunktur 2.2

 

Det finns fler indikatorer som visar en klar skillnad mellan konjunkturläget som rådde 

innan finanskrisen och det senaste utfallet som avser fjärde kvartalet 2014, se tabell 2 

nedan. Här jämförs nettotalen för utfall respektive förväntningar, dvs. andelen 

tjänsteföretag i procent som svarat ökning minus andelen som svarat minskning för 

respektive fråga. Ju positivare nettotal, desto större andel av företagen som svarat 

ökning.  

 

Under fjärde kvartalet förra året låg nettotalen för den faktiska utvecklingen samt 

förväntningar fortfarande klart lägre jämfört med år 2007. När det gäller 

nulägesomdömet för uppdragsvolym samt lönsamheten är det klart svagare jämfört med 

år 2007. De negativa nettotalen för dessa två indikatorer under fjärde kvartalet i fjol 

betyder att en övervägande andel av företagen svarat att uppdragsvolymen i nuläget är 

för liten, respektive att lönsamheten i nuläget är dålig. När det gäller företagens svar på 

frågan om de har brist på personal i nuläget har knappt 1/5 svarar ja, att jämföra med en 

mer än dubbelt så stor andel år 2007. Tjänstesektorn sammantaget befinner sig alltså 

ännu inte i högkonjunktur, men indikatorer talar för en fortsatt konjunkturförbättring 

under den närmaste tiden. Därmed kommer med stor sannolikhet bristen på personal 

också börja stiga (se vidare avsnitt 3). 
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Tabell 2 Jämförelse mellan läget i den privata tjänstesektorn år 2007 och fjärde kvartalet 
2014 enligt konjunkturindikatorer från KI-barometern, nettotal  
 

 
 

 

Under förra året var det främst tjänsteproduktionen som höll uppe tillväxten inom 

näringslivet, se diagram 4.3 Från slutet av förra året märks emellertid en förbättring av 

industrins orderingång. Det talar för att industriproduktionen kan väntas vända upp i 

början av 2015, se diagram 5.  
 

Senast i februari var industriföretagen optimistiska om produktionsutvecklingen under 

de närmaste tre månaderna, enligt KI-barometern. Mest expansiva produktionsplaner 

redovisar motorfordonsindustrin, läkemedelsindustri samt industri för andra icke-

metalliska mineraliska produkter.  
 

Sveriges totala produktion, BNP, ökade med 1,1 procent under fjärde kvartalet förra året 

jämfört med föregående kvartal, säsongrensat. Det var en klar uppväxling i tillväxttakt 

jämfört med tidigare kvartal under 2014, då kvartalstakten i genomsnitt låg på 0,5 

procent. Det som bidrog till uppväxlingen under fjärde kvartalet var exporten som tog 

mer fart jämfört med tidigare. 

 

Under helåret 2014 ökade BNP med 2,1 procent jämfört med 2013. Det var också en 

uppväxling jämfört med tillväxttakten 2013, som låg på 1,3 procent. Största bidraget till 

BNP-tillväxten kom från de fasta bruttoinvesteringarna, som bidrog med 1,4 

procentenheter till BNP-tillväxten på 2,1 procent. Hushållens konsumtion bidrog också 

starkt, med 1,1 procentenheter. Även om exporten tog mer fart under förra året, ökade 

importen nästan dubbelt så starkt, vilket drog ned BNP-tillväxten med hela 1,1 

procentenheter. 
 
 

                                                 
3
 Eftersom tjänsteproduktionen väger tyngst inom näringslivets produktion bidrog dess tillväxt till större 

delen av uppgången för näringslivets tillväxt under förra året, även fast tillväxttakten var högst inom 

byggverksamhet, se diagram 4. I SCB:s index för näringslivets produktion har tjänsteproducenter en vikt 

på 67,3 procent, byggverksamhet 7,5 procent och industrin 25,2 procent. 

 

Genomsnitt

År 2007 4 kvartalet 2014

Utveckling av verksamheten (utfall) 37,5 25,0

Efterfrågan (utfall) 33,3 23,0

Efterfrågan (förväntningar närmaste kvartalet) 38,3 24,0

Uppdragsvolym (nulägesomdöme) 9,0 -27,0

Försäljningspriser (utfall) 19,5 -2,0

Lönsamhet (nulägesomdöme) 24,5 -5,0

Antal anställda (utfall) 16,8 4,0

Brist på personal (nulägesomdöme) 38,8 17,0

Källa: KI-barometern, Konjunkturinstitutet.
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Diagram 4: Produktionsvolym, 12-månadersförändring i procent, säsongrensat och 
trendskattat

4
  

 

 
 
 
Diagram 5: Industrins orderingång och produktion, trend 
 

 
                                                 
4
 Tidserierna är rensade för säsongvariationer samt trendskattade, dvs. rensade för tillfälliga variationer. 

Med hjälp av säsongrensade och trendskattade tidsserier är det lättare att följa den underliggande trenden 

för, i det här fallet, näringslivets produktionsutveckling. 
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Den starka importtillväxten hör samman med den starkare konjunkturen med ökad 

konsumtion, investeringar och produktion, och även det ökade importinnehållet i både 

varu- och tjänsteproduktionen i Sverige. Det ökade importinnehållet förklaras av den 

ökade specialiseringen av produktionen, i i vilken importerade varor och tjänster får en 

allt större betydelse. 

 

Bakom ökningen för Sveriges investeringar under 2014 står främst tjänstesektorn. Av 

den totala ökningen av näringslivets investeringar på 7,7 procent, bidrog 

tjänsteproducenterna med 3/4, medan varuproducenterna alltså bidrog med 1/4. 

 

Inom tjänstesektorn var det främst fastighetsförvaltare och fastighetsförvärv samt 

företagstjänster som bidrog till de ökade investeringarna under förra året. Däremot 

minskade investeringarna inom transport och magasinering. Branscherna utbildning, 

vård, sociala tjänster samt personliga och kulturella tjänster bidrog inte alls till 

ökningen av investeringarna inom tjänstesektorn. Storleken på investeringarna inom 

dessa branscher är relativt små jämfört med de branscher som bidragit mest till 

uppgången inom tjänstesektorn.  

 

Främst bidrog investeringar i byggnader och anläggningar till uppgången för 

investeringarna totalt i Sverige under 2014. Dessutom bidrog immateriella 

investeringar, både inom forskning och utveckling samt programvaror och databaser. 

De tog fart under förra året jämfört med 2013. Däremot minskade investeringarna i 

maskiner, inventarier och vapensystem under 2014. Bakom uppgången för exempelvis 

tillverkningsindustrins investeringar under 2014, med 7,4 procent kan mycket väl vara 

ett uppsving för immateriella investeringar, som fått ökad betydelse inom industrin, 

liksom i den övriga ekonomin. 
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 Fler företagstjänster drar upp tillväxten i tjänstesektorn 2.3

 

Under 2013 visade tjänstebranscher som främst riktar sig mot hushållens konsumtion 

starkast tillväxt inom tjänstsektorn, som hälso- och sjukvård samt omsorg, 

utbildningsbranschen, hotell och restaurang, kultur, nöje och fritid. Under 2014 märktes 

även ett klart uppsving för företagstjänster, både för datakonsulter samt 

telekommunikation, samt övriga företagstjänster, se tabell 3. I slutet av förra året var 

tillväxttakten ännu högre än genomsnittet för 2014 för både telekomföretag samt övriga 

företagstjänster.
5
 I januari i år var tillväxttakten fortsatt starkare inom flertalet branscher 

inom företagstjänster jämfört med takten under helåret 2014. Till företagstjänster hör 

även Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, se tabell 3. 
 
 
Tabell 3: Produktionstillväxt enligt tjänsteproduktionsindex, fasta priser 
kalenderkorrigerat, procentuell förändring 
 

  
 
 
 

Under förra året hade motorhandeln starkast tillväxt, 6,3 procent, efter ett svagt 2013, se 

tabell 3. Även telekombranschen var stark under 2014, efter ett svagt föregående år. 

Datakonsultbranschen höll sig uppe bättre än vad företagen själva hade förväntat under 

förra året, och hade en tillväxt på 5,8 procent.  

 

                                                 
5
 I ”övriga företagstjänster” ingår Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet, Verksamheter som utövas 

av huvudkontor; konsulttjänster till företag, Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning 

och analys, Forskning och utveckling, Reklam och marknadsundersökning, Annan verksamhet inom 

juridik, ekonomi, vetenskap och teknik samt Veterinärverksamhet. 

Ranking efter tillväxttakt under 2014 januari 2015/ helåret 2014/ helåret 2013/

januari 2014 helåret 2013 helåret 2012

Motorhandel 7,2 6,3 -0,2

Telekommunikation 9,4 6,0 -2,2

Övriga företagstjänster 0,4 5,8 0,4

Datakonsultverksamhet 11,9 5,6 -0,9

Hälso- och sjukvård, omsorg 7,9 4,7 7,8

Hotell och restaurangverksamhet 5,9 3,8 3,7

Partihandel 0,1 4,0 1,7

Detaljhandel 5,1 3,3 2,1

Utbildningsväsendet -4,3 3,2 6,6

Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 4,6 2,8 2,8

Kultur, nöje och fritid 7,1 2,1 5,1

Fastighetsverksamhet -2,1 2,1 1,6

Transport och magasinering 2,4 0,1 -0,1

Privat tjänstesektor totalt 2,9 3,4 1,6

Källa: SCB, tjänsteproduktionsindex, 5 mars 2015.
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Efterfrågan på hälso-, sjukvård samt omsorgstjänster var hög under förra året, och steg 

ytterligare, se tabell 3. I januari i år var ökningen ännu större än i slutet av förra året, 7,9 

procent. Det tyder på fortsatt stark efterfrågan för branschen. 

 

Produktionstakten för parti- och detaljhandeln var också högre i slutet av 2014 än 

tillväxttakten för hela året, vilket tyder på en fortsatt styrka i hushållens konsumtion. I 

januari i år visar detaljhandeln en ännu starkare ökning, 5,1 procent, se tabell 3.  

 

För hälso- och sjukvård samt omsorg, utbildningsföretag samt branschen kultur, nöje 

och fritid var tillväxten lägre under förra året jämfört med 2013, då den var bland de 

starkaste inom tjänstesektorn, se tabell 3. Men produktionen fortsatte att öka under förra 

året för dessa branscher efter det starka uppsvinget under 2013, se diagram 6. En 

tendens till utplaning av produktionen inom utbildningsföretagen märks emellertid och i 

januari i år minskade produktionen jämfört med januari 2014. 
 
 

Diagram 6: Produktionsindex, fasta priser, kalenderkorrigerat, trend
6
 

 

 
 

                                                 
6
 I diagram 6 och 7 är månadsstatistiken trendskattad av SCB, det vill säga rensad för tillfälliga 

variationer, vilket gör det lättare att följa den långsiktiga trenden för produktionens utveckling. 
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Stämningsläget inom bemanningsbranschen har också ljusnat under de senaste 

månaderna. Under förra året skruvade företagen inom branschen ned sina förväntningar 

om efterfrågan, men nu har de åter vänt uppåt. Efterfrågan steg för 37 procent av 

företagen inom branschen under fjärde kvartalet 2014, och nu räknar 55 procent av 

företagen med ökad efterfrågan under första kvartalet i år. Till förbättringen bidrar 

sannolikt en vändning för tillverkningsindustrin, som först mot slutet av förra året visat 

en ljusning vad gäller orderingången. 

 

Det ser ljusare ut även för ”övriga företagstjänster”, där bland andra företag inom 

juridik, ekonomi, vetenskap och teknik ingår, se diagram 7. Under 2014 steg 

produktionen inom dessa övriga företagstjänster med 5,8 procent jämfört med 2013. 

Årstakten i december var fortsatt stark, men steg knappt i januari i år. Det kan ändå 

tolkas som att produktionen för dessa övriga företagstjänster ligger på en hög nivå, se 

diagram 7. Till uppgången har teknikkonsulter och arkitekter bidragit, som mötte en 

gradvis ökad efterfrågan under 2014, se diagram 8. Under fjärde kvartalet steg 

efterfrågan för 1/3 av företagen inom branschen, och nu förväntar sig hälften av 

företagen ökad efterfrågan under första kvartalet i år, enligt KI-barometern. Knappt 

några företag räknar med minskad efterfrågan.  
 
 
Diagram 7: Produktionsindex för olika företagstjänster, fasta priser, kalenderkorrigerat, 
trend 
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Förbättringen av efterfrågan för teknikkonsulter och arkitekter hör främst samman med 

att byggsektorn fått fart och att bygginvesteringarna väntas fortsätta öka under 2015. 

Det är framförallt bostadsinvesteringarna som ökar, en utveckling som inleddes under 

2013. Infrastrukturinvesteringarna minskade under 2013, men vände upp under förra 

året. Orderingång för teknikkonsulterna inom bygg och anläggning förväntas fortsätta 

att stiga i år. Det ser dessutom lite ljusare ut för teknikkonsulter med tyngdpunkt på 

leveranser till industrin, eftersom indikatorer och prognoser talar för en 

konjunkturförbättring i år för Sveriges exportindustri.  

 
 
Diagram 8: Efterfrågan för arkitekter och teknikkonsulter, nettotal 
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3 Flaskhalsarna på arbetsmarknaden återkommer 

 

Almegas arbetsmarknadsindikator tyder på att ökningstakten för sysselsättningen inom 

den privata tjänstesektorn kommer att dämpas under första kvartalet i år, se diagram 9. 

Detta trots att flera indikatorer talar för att efterfrågan kommer att bli ännu något 

starkare för tjänsteproducenter i början av 2015 (se tidigare avsnitt 2). Redan under 

fjärde kvartalet förra året bromsade ökningstakten in, till 2,1 procent, från att ha nått 

upp till en ökning på 3 procent under tredje kvartalet, se diagram 9.  

 

 
Diagram 9: Arbetsmarknadsindikatorn

7
 och den faktiska sysselsättningstillväxten i den 

privata tjänstesektorn, förändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år  
  

 

 
 

                                                 
7
 Almegas arbetsmarknadsindikator bygger på uppgifter om företagens anställningsplaner samt uppgifter 

om brist på arbetskraft, som hämtats från Konjunkturbarometern från Konjunkturinstitutet. Almegas 

indikator bygger i sin tur på en skattning mot utfallet för sysselsättningens tillväxt inom den privata 

tjänstesektorn enligt de svenska nationalräkenskaperna från SCB.  Värdet 100 enligt 

arbetsmarknadsindikatorn anger genomsnittet för hela den observerade period som den täcker (startåret är 

2003). 
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Förra året bromsade ökningen av antalet sysselsatta inom företagstjänster, från att ha 

varit den bransch som under lång tid bidragit mycket starkt till sysselsättningstillväxten 

inom tjänstesektorn. Medan efterfrågan under förra året stärktes, återkom flaskhalsarna i 

form av brist på kompetens snabbt för dessa kunskapsintensiva branscher, se diagram 

10.  

 
Diagram 10: Andelen företag med brist på personal i några branscher inom 
företagstjänster, andel i procent av företagen i respektive bransch 
 

 
 

 

Almegas arbetsmarknadsindikator föll till värdet 102,2 för första kvartalet i år, från 

105,2 under fjärde kvartalet förra året, se diagram 9. Värdet ligger fortfarande över det 

historiska genomsnittet på värdet 100, men inte långt ifrån. Nedgången för indikatorn 

första kvartalet i år tyder på att tillväxten för sysselsättningen inom den privata 

tjänstesektorn kommer att mattas av ytterligare i början på 2015, från att ha ökat med 

2,1 procent under fjärde kvartalet 2014, enligt nationalräkenskaperna. Utfallet för årets 

första kvartal kommer den 29 maj från samma källa.  

 

Almegas arbetsmarknadsindikator visar alltså en avmattning för jobbtillväxten, både 

inom handeln och inom övriga privata tjänster under första kvartalet i år, se diagram 11. 

Under förra året ökade antalet sysselsatta relativt starkt inom handeln, med 21 000 fler 

sysselsatta, enligt nationalräkenskaperna. En avmattning i denna bransch i början på 



20 
 

2015 beror inte på att efterfrågan mattas, eftersom försäljningsvolymen inom handeln 

väntas fortsätta öka starkt i början på året, ungefär som under fjärde kvartalet förra året, 

enligt KI-barometern.  

 

Till skillnad från företagstjänster är bristen på personal fortsatt låg inom handeln. 

Endast 10 procent av företagen där har svarat att de hade personalbrist i slutet på förra 

året. Möjligen har branschen kommit till ett läge där tillgången på personal kommit allt 

närmre det aktuella behovet, varför en allt större andel av företagen räknat med 

oförändrat antal anställda. Inför första kvartalet i år räknar 64 procent av företagen inom 

handeln med oförändrat antal anställda, enligt KI-barometern. I februari hade denna 

andel ökat till 67 procent av företagen, avseende de närmaste tre månaderna.  

 

 
Diagram 11: Almegas arbetsmarknadsindikator uppdelad på handeln samt övrig privat 
tjänstesektor 
 

 
 

 

En av de branscher som dragit upp sysselsättningen i tjänstesektorn, dvs. vård och 

omsorg och hushållsnära tjänster, ingår inte i KI-barometern och fångas därmed inte 

upp i Almegas indikator. Det kan förklara varför utfallet för sysselsättningen totalt inom 

den privata tjänstesektorn blev något starkare under förra året än vad indikatorn pekat 
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mot. Antalet sysselsatta ökade med 9000 personer inom hälso- och sjukvård samt 

omsorg under 2014.  

 

Den avmattning som arbetsmarknadsindikatorn nu visar för första kvartalet i år kan 

ändå komma att visa sig i utfallet för första kvartalet, eftersom de tjänster som ingår i 

indikatorn ändå täcker in nära 90 procent av den privata tjänstesektorn, här räknat som 

andel av sysselsättningen.  

 

Sveriges totala sysselsättning i åldrarna 15-74 år ökade med 65 000 under fjärde 

kvartalet 2014 jämfört med motsvarande kvartal 2013, enligt SCB:s 

Arbetskraftsundersökning (AKU). Det motsvarar en ökning med 1,4 procent. Årstakten 

för sysselsättningen började avta mot slutet av förra året och i januari i år låg den på 1,3 

procent, se diagram 12. Almegas arbetsmarknadsindikator tyder, som tidigare nämnts, 

på en fortsatt avmattning under första kvartalet. 

 

 
Diagram 12: Sveriges sysselsättning, 12-månadersförändring 
 

  
 

 

Trots den ökade sysselsättningen totalt sett har arbetslösheten legat kvar på en hög nivå. 

Under fjärde kvartalet förra året låg den kvar på 7,8 procent från föregående kvartal, 

säsongrensat (för åldrarna 15-74 år). Att arbetslösheten varit fortsatt hög trots den ökade 
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sysselsättningen beror på att arbetskraften också fortsatt att öka och i nästan samma takt 

som sysselsättningen. Antalet personer i arbetskraften ökade exempelvis med drygt 

60 000 under fjärde kvartalet 2014 och antalet sysselsatta med 65 000. Med andra ord 

har fler kommit ut på arbetsmarknaden utan att omedelbart få jobb som matchar 

efterfrågan på arbetskraft. Den växande arbetskraften beror också på en ökning av 

befolkningen, med drygt 50 000 personer under fjärde kvartalet förra året, enligt AKU. 

 

Under förra året bromsade uppgången för sysselsättningen inom företagstjänster in, 

vilket är ett oroande tecken för den fortsatta utvecklingen på arbetsmarknaden. Under 

2014 steg sysselsättningen inom företagstjänster totalt med endast 7000 personer, att 

jämföra med en ökning med sammanlagt 77 000 fler sysselsatta under perioden 2010-

2013, alltså nära 20 000 fler sysselsatta per år under denna period.
8
  

 

Almega definierar företagstjänster utifrån den nya näringsgrensindelningen (SNI 2007) 

och inkluderar följande branscher: juridik, ekonomi, vetenskap, teknik, uthyrning, 

fastighetsservice, resetjänster och stödtjänster, telekommunikation, dataprogrammering, 

datakonsulter och informationstjänster. 

 

 

 Flera förklaringar till avmattning i jobbtillväxten 3.1

 

Att den tidigare så starka ökningen av antalet sysselsatta inom företagstjänster markant 

bromsade in under förra året kan ha flera förklaringar. En viktig förklaring är att 

återhämtningen för konjunkturen gått långsammare under de senaste åren än vad 

företagen räknat med. De har därför tvingats dra ned på anställningstakten för att 

anpassa arbetsstyrkan till en svagare efterfrågan än väntat och den produktion 

efterfrågan motsvarar.  

 

Den svaga återhämtningen har medfört en historiskt svag produktivitetstillväxt, både 

inom företagstjänster och inom den privata tjänstesektorn totalt. Under förra året steg 

produktiviteten inom den privata tjänstesektorn något, med knappt 1 procent. Det kan 

jämföras med en årlig ökning med 3 procent i genomsnitt under perioden 2000-2006. 

Under hela perioden 2007-2014 har produktiviteten knappt ökat alls inom den privata 

tjänstesektorn. Redan år 2007, året innan finanskrisen, började produktiviteten falla 

inom tjänstesektorn. Då var det fortfarande högkonjunktur, men ökad brist på 

arbetskraft bidrog till försämringen. Den långdragna återhämtningen efter finanskrisen 

har dessutom kombinerats med en svag utveckling för tjänstepriserna.  

 

Den svaga produktivitetstillväxten i kombination med prispressen har i sin tur pressat 

företagens lönsamhet. Företagstjänster utsätts allt mer för utländsk konkurrens, vilket 

bidragit till prispressen och ett tryck på att hålla nere företagens kostnader för att 

upprätthålla verksamheten. En längre period med svag produktivitetstillväxt är inte 

                                                 
8
 Enligt SCB, nationalräkenskaperna, 27 februari 2015. 
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hållbar i längden. För att klara prispressen bör produktionen per arbetad timme ta mer 

fart än den gjort under senare år.  

 

För att öka produktionen och produktiviteten behöver dessa kunskapsintensiva företag 

oftast öka sin personalstyrka, men att allt fler av dessa kunskapsintensiva företag fått 

svårare att rekrytera den högkvalificerade personal de behöver håller samtidigt nere 

produktivitetstillväxten. Nu visar indikatorer för flera branscher inom företagstjänster 

att bristen på personal stigit snabbt i samband med en allt starkare konjunktur.  

 

Ännu ett tecken på ökade matchningsproblem på den svenska arbetsmarknaden är att 

arbetslösheten hållit sig uppe betydligt högre i förhållande till den ökade andelen lediga 

platser, se diagram 13. Under 2014 steg antalet lediga platser som andel av 

arbetskraften, från 4,4 procent till 5,8 procent, vilket till och med översteg den senaste 

toppnivån under andra kvartalet 2007, innan finanskrisen slog till. Då nådde andelen 

lediga platser 5,4 procent samtidigt som andelen arbetslösa uppgick till 6,3 procent. Det 

kan jämföras med att arbetslösheten uppgick till 7,7 procent under fjärde kvartalet 2014 

samtidigt som andelen lediga platser uppgick till hela 5,8 procent, se diagram 13.  

 

 
Diagram 13: Sveriges Beveridgekurva, lediga platser samt arbetslöshet som andel av 
arbetskraften i åldrarna 16-64 år, säsongrensat  
 

 
 



24 
 

 

Ett sätt att illustrera utvecklingen av matchning på arbetsmarknaden är med hjälp av 

Beveridgekurvan för ett land, som visar sambandet mellan utvecklingen av andelen 

arbetslösa samt andelen lediga platser (jobbvakanser) i förhållande till arbetskraften. Ett 

tecken på att matchningen mellan lediga platser och arbetslösa som söker jobb 

försämrats är ett skift av kurvan högerut, se diagram 13. Det kan vara ett tecken på att 

en ökad andel av de arbetslösa saknar den kompetens som krävs för att fylla de lediga 

platser som finns. Enligt en studie av OECD har Beveridgekurvan pekat i denna riktning 

i många länder sedan mitten av 2010. Det är möjligt att det kan förklaras av att de lediga 

platserna vänder upp snabbare än arbetslösheten börjar minska, men det är också 

möjligt att arbetslösheten kommer att ligga kvar på en högre nivå i många länder under 

en längre tid och i förhållande till nivån på de lediga platserna jämfört med tidigare. I så 

fall har den så kallade strukturella arbetslösheten stigit.
9
 

 

De ökade matchningsproblemen i Sverige har sannolikt bidragit till att tjänsteföretag i 

högre grad outsourcat verksamhet till utlandet och ökat sin import av tjänster som insats 

i sin produktion i Sverige. Almega har tagit fram statistik och analyser som beskriver 

denna utveckling i flera tidigare rapporter
10

. I november 2014 publicerade Almega ännu 

en rapport som belyser denna utveckling närmare.
11

 

 

Ett typexempel på en bransch som upplever ökade matchningsproblem är 

teknikkonsulter och arkitekter, som under de senaste åren planerat för att öka antalet 

anställda men inte lyckats i den grad man förväntat. Under 2014 växte denna diskrepans 

mellan förväntad ökning av antalet anställda och det faktiska utfallet ännu mer än 

tidigare, enligt KI-barometern. Senast i februari rapporterade endast 1/3 av företagen att 

de ökat antalet anställda under de senaste tre månaderna, att jämföra med att nära 

dubbelt så många, 65 procent av företagen, räknat med att kunna öka sin personalstyrka 

under denna period. I februari förväntar sig 67 procent av företagen att öka antalet 

anställda under de närmaste tre månaderna. Med stor sannolikhet kommer skillnaden 

mot utfallet fortsätta att vara stor. 

 

Antalet anställda inom teknikkonsulter och arkitekter började till och med minska under 

andra och tredje kvartalet förra året, och sett över hela året var antalet anställda därmed 

nära oförändrat jämfört med 2013.
12

 Trenden för tillväxttakten i antal anställda har varit 

nedåtgående för denna bransch sedan 2012, trots att det framför allt är denna bransch 

som rapporterat brist på personal. I januari uppgav 54 procent av företagen i branschen 

att de hade personalbrist, enligt KI-barometern. Även inom byggbranschen har bristen 

på arbetskraft blivit stor, exempelvis inom husbyggande ser mer än hälften av företagen 

brist på arbetskraft som det främsta hindret för ökat byggande.  

 

                                                 
9
 Se fördjupningsavsnitt i Almegas konjunkturrapport från april 2013, som kan hämtas från 

www.almega.se. 
10

 Se exempelvis Almegas konjunkturrapport från april respektive oktober 2013. 
11

 Se ”Företagstjänster – allt viktigare för Sveriges produktion och konkurrenskraft”, Almega, november 

2014. 
12

 Enligt SCB:s Kortperiodiska sysselsättningsstatistik (KS), 18 februari 2015. 
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Med andra ord talar den ökade arbetskraftsbristen för att företagen under den senaste 

återhämtningen i efterfrågan snabbt har fått svårt att hitta den kompetens som de söker 

på arbetsmarknaden, vilket alltså bromsar anställningstakten.  

 

Teknikkonsulter och arkitekter är i högsta grad en kunskapsintensiv bransch, som söker 

en mängd högkvalificerad arbetskraft för att producera sina tjänster. Att en sådan 

bransch rapporterar personalbrist i ett läge då efterfrågan ökar innebär ett allvarligt 

hinder för branschen att öka sin produktionstillväxt. Den demografiska utvecklingen 

med allt fler som går i pension kan också ha bidragit till de ökade svårigheterna med att 

öka antalet anställda med hög kompetens och erfarenhet i den takt företagen önskat.  

 

 Bredare uppgång av jobben inom tjänstesektorn 3.2

 

Under förra året ökade antalet anställda främst inom den privata tjänstesektorn, med 

cirka 42 000 fler jobb, se tabell 4. Även den offentliga sektorn bidrog till den totala 

ökningen av antalet anställda i Sverige, med cirka 20 000 jobb. Tillverkningsindustrin 

fortsatte dock att dra ned antalet anställda med 8 000.  

 

Inom den privata tjänstesektorn var ökningen starkast inom handeln samt vård och 

omsorg och sociala tjänster under förra året. Ännu under fjärde kvartalet märktes ingen 

tendens till avmattning inom handeln, där antalet anställda ökade med cirka 15 000 fler 

personer jämfört med motsvarande kvartal 2013.  

 

Inom vård och omsorg och sociala tjänster har antalet anställda fortsatt öka starkt, trots 

att statistiken delvis är missvisande för en del av branschen. Ett stort antal anställda 

inom hälso- och sjukvård har nämligen omklassificerats från privat till offentlig sektor 

från och med andra kvartalet 2014. Än så länge ser det ut som om antalet anställda 

minskat kraftigt inom privat hälso- och sjukvård från och med andra kvartalet 2014, 

men det beror alltså på omflyttningen i samband med att fyra sjukhus i Stockholms län 

övergått från den privata sektorn till offentlig sektor i statistiken fr.o.m. andra kvartalet 

2014 (ca 12 000 anställda). De nya siffrorna jämförs alltså mot antalet anställda inom 

hälso- och sjukvård 2013 då dessa cirka 12 000 anställda ligger kvar inom privata 

företag.  

 

Den privata vård och omsorgsbranschen har bidragit starkt till ökad sysselsättning under 

de senaste åren, vilket speglar ökad efterfrågan på branschens tjänster. Den särskilda 

utredning som regeringen nyligen tillsatt för att se över hur den offentliga 

finansieringen av privat utförda välfärdstjänster bör regleras ger nya förutsättningar för 

de privata företagen inom branschen som sannolikt kommer motverka en fortsatt 

expansion och jobbtillväxt där. Effekter av de regelförändringar som kan förväntas 

utmynna från utredningen kommer Almega naturligtvis följa noga och rapportera om, 

bland annat i den löpande statistiken från SCB över produktion, sysselsättning med 

mera för branschen. Redan under utredningens gång, som satts till två år, kommer det 
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sannolikt hämma en fortsatt tillväxt inom branschen, då utredningen flaggar för ökad 

kontrollstyrning av verksamheter och reglering av på vilket sätt eventuella vinster ska 

kunna användas. 

  

”Annan serviceverksamhet” i tabell 4 avser bland annat hushållsnära tjänster, 

reparationer av hushållsartiklar, hår- och skönhetsvård med mera. Dessa serviceföretag 

har visat en starkt uppåtgående trend under de senaste åren och ökat antalet anställda 

med nära 20 000 personer jämfört med år 2009. Under förra året bromsade emellertid 

den starka utvecklingen in och under fjärde kvartalet föll antalet anställda med nära 

6000 personer jämfört med fjärde kvartalet 2013, se diagram 14. Det framgår dock inte 

vilka typer av företag som förklarar nedgången.  

 

 
Diagram 14: Antal anställda inom ”övrig serviceverksamhet” samt inom hotell och 
restaurang 
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Inom branschen ”Annan serviceverksamhet” ingår bland annat RUT-tjänster. 

Regeringen flaggade under hösten för att vilja halvera RUT-avdraget. Erfarenheter från 

Danmark visar att till och med mindre systemförändringar i motsvarande RUT-avdrag 

kan få stora konsekvenser för efterfrågan på dessa tjänster.
13

  
 

Även inom hotell och restaurang minskade antalet anställda under fjärde kvartalet 

2014, med 2 600 personer jämfört med motsvarande kvartal 2013. Ökningen för helåret 

2014 uppgår till knappt 4000 jämfört med 2013. Från en klart starkare ökningstakt 

under de senaste åren inom branschen, mattades den av under 2014. Från 2009 har 

antalet anställda där ökat med drygt 30 000 fler jobb, se diagram 14.  
  

                                                 
13

 Se vidare rapporten ”RUT 2015 Fortsatt tillväxt – nya möjliga hinder”, Almega 2015. 
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Tabell 4: Förändring av antalet anställda, räknat i tusental 
 

 
 

 

 

4Q 2014/ 2014/ 2014/

4Q 2013 2013 2009

Jordbruk, skogsbruk och fiske 1,8 -0,3 1,8

Utvinning av mineraler -0,2 0,2 1,4

Tillverkning -10,0 -8,0 -40,4

Försörjning av el, gas, värme och kyla -0,7 -0,6 -1,0

Vatten, avlopp, avfall, återvinning och sanering 0,7 0,4 2,8

Byggverksamhet 8,0 2,4 40,3

Privata tjänstesektorn:

Handel 15,1 12,4 35,9

Transport och magasinering -4,0 -0,7 3,2

Hotell- och restaurangverksamhet -2,6 3,7 31,2

Information och kommunikationsverksamhet -0,9 0,7 12,4

Finans- och försäkringsverksamhet 1,0 0,2 1,5

Fastighetsverksamhet 1,4 0,3 5,5

Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 8,0 5,8 34,9

Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster o andra stödtjänster 6,0 2,4 37,7

Utbildning 8,7 5,8 23,3

Vård och omsorg, sociala tjänster 7,3 7,7 63,4

Kultur, nöje och fritid 0,2 1,2 10,7

Annan serviceverksamhet -5,8 2,4 18,8

Privata tjänstesektorn totalt 34,3 41,9 278,5

Privat sektor totalt 34,1 36,1 283,5

Offentlig sektor:

Statlig sektor 4,3 3,4 18,9

Kommunal sektor 15,6 7,5 -4,9

Landstingskommunal sektor 13,5 9,5 7,0

Offentlig sektor totalt 33,3 20,4 21,1

Totalt för hela arbetsmarknaden 67,4 56,5 304,6

Källa: SCB, Kortperiodisk sysselsättningsstatistik, 18 februari 2015.
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4 Vändning för inbromsningen av priserna? 

 

Almegas prisindikator
14

 pekar på att prisökningstakten för privata tjänster ökar något 

under första kvartalet i år jämfört med föregående kvartal. Sedan mitten av 2011 har vi 

sett en negativ trend i försäljningspriserna från tjänsteföretag, men nu syns alltså tecken 

på en vändning. Priserna inom handeln vände dock uppåt redan under 2013, och har 

utvecklats snabbare än övriga tjänstepriser sedan dess. Det är framförallt 

dagligvaruhandeln som dragit upp priserna under 2013. Den ökningen tappade dock en 

del fart under 2014. I takt med bättre konjunkturutsikter lägger hushållen mer pengar på 

sällanköpsvaror istället
15

.  
 
 
Diagram 15 Almegas prisindikator 

 

 
 

 

                                                 
14

 Prisindikatorn visar prisförändringar mellan innevarande och kommande kvartal. Den är inget mått på 

prisnivån utan visar om priserna väntas öka, minska eller vara oförändrade. Är index över 50 indikerar det 

en ökning av priserna och under 50 innebär en nedgång. Ett indexvärde på 50 innebär ungefär 

oförändrade priser, alltså att andelen som planerar höja priserna är lika stor som andelen som planerar  

prissänkningar, eller att samtliga angett oförändrade priser.  
15

 Handelns utredningsinstitut (HUI) 
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Både inom handeln och inom övriga privata tjänstenäringar förväntas prisökningstakten 

ta lite mer fart under första kvartalet i år. Om uppgången för tjänstepriserna under första 

kvartalet är tillfällig återstår att se. Prisindikatorn ligger nu på 52,4, alltså fortfarande 

nära 50-sträcket, en punkt där priserna är ungefär oförändrade. Om prisindikatorn faller 

under 50-strecket indikerar det fallande priser. 

 

En förklaring till att prisökningstakten nu väntas öka något är sannolikt att företagen 

förväntar sig ett bättre efterfrågeläge, bland annat på Sveriges exportmarknader. 

Efterfrågan vände uppåt för alltfler tjänsteföretag mot slutet av 2014, och nu förväntar 

sig en ännu större andel av företagen ökad efterfrågan i början av 2015. Ungefär 30 

procent av tjänsteföretagen inom näringslivet väntar sig att efterfrågan kommer att öka 

under årets första kvartal, se tidigare avsnitt 2.   

 

Enligt KI-barometern var det en lika liten andel som förväntat inom de privata 

tjänstenäringarna som höjde sina priser under fjärde kvartalet förra året, 10 procent.  

Ungefär lika många företag som väntat sänkte sina priser, runt 10 procent. 78 procent 

hade oförändrade försäljningspriser under perioden. Störst andel företag som höjt sina 

priser återfinns bland arkitekter samt branschen ”annan serviceverksamhet”, som bland 

annat avser reparationer samt personliga tjänster.
16

 Där höjde omkring 40 procent av 

företagen sina priser under fjärde kvartalet. Störst andel företag inom de privata 

tjänstenäringarna som sänkte sina priser under denna period återfinns i hotellbranschen 

samt bland datakonsulter och programvaruproducenter. Där sänkte 23 respektive 18 

procent av företagen sina priser.  

 

Inom handeln var det ungefär lika stor andel som förväntat som höjde sina priser under 

fjärde kvartalet, drygt 10 procent. Ungefär dubbelt så stor andel än väntat sänkte sina 

priser, 11 procent. 78 procent av företagen hade en oförändrad prisutveckling. Störst 

andel företag inom handeln som höjde sina priser finns inom partihandel för livsmedel 

och tobak. Störst andel som sänkte sina priser återfinns inom drivmedelsbranschen, 

vilket hör samman med det kraftigt lägre oljepriset. Priset på Brentolja räknat i US 

dollar har sjunkit med 50 procent sedan juni 2014
17

.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
16

 Personliga tjänster som exempelvis frisörtjänster, kroppsvård, kemtvätt, begravningstjänster m.m. 
17

 Oxford Economics. 
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Tabell 5 Andel av företagen som sänkt sina priser, 2014 Q1-Q4  
 

Branscher 
2014 
Q1 

2014 
Q2 

2014 
Q3 

2014 
Q4 

Detaljhandel drivmedel 3 5 6 35 

Butiker för informations- och kommunikationsutrustning 12 6 0 31 

Handel på postorder och Internet 6 23 9 23 

Hotell 34 27 29 23 

Datakonsulter, programvaruproducenter 17 12 9 18 

Uthyrningsfirmor 6 7 14 17 

Partihandel m informations- och kommunikationsutrustning 2 7 11 16 

Specialiserad butikshandel 4 8 9 16 

Förlag 13 18 13 15 

Partihandel med hushållsvaror 10 25 15 15 

Butiker för kultur- och fritidsartiklar 14 7 21 14 

Landtransport 15 6 3 14 

Butiker för heminredningsartiklar och husgeråd 5 7 19 12 

Finans- och försäkringsverksamhet 5 9 13 12 

Privata tjänstenäringar totalt 13 11 14 12 

Reklam och marknadsundersökningsbyråer 10 18 19 12 

Detaljhandel (inkl handel m motorfordon; verkstäder) 5 8 8 11 

Handel totalt 6 9 9 11 

Annan specialiserad partihandel 7 7 7 10 

Butiker för övriga hushållsvaror 1 10 3 10 

Handel med motorfordon; verkstäder 8 8 9 10 

Partihandel 7 12 11 10 

Tekniska konsulter 20 12 14 10 

Åkerier 11 11 7 10 

Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet 18 11 13 9 

Kontors- och andra företagstjänstföretag 1 4 71 8 

Researrangörer och resebyråer 27 21 18 7 

Uppdragsverksamhet 7 7 20 7 

Partihandel m maskiner och utrustning 14 11 17 6 

Konsulttjänster, verksamhet huvudkontor 5 3 7 5 

Juridiska och ekonomiska konsultbyråer 0 5 2 4 

Livsmedelshandel 4 7 4 4 

Restauranger 6 4 2 4 

Annan service verksamhet 13 22 4 3 

Fastighetsmäklare och förvaltare 2 5 0 2 

Partihandel m livsmedel, drycker och tobak 0 3 0 2 

Arbetsförmedling och rekryteringsföretag 4 5 12 1 

Personaluthyrningsföretag 4 5 13 1 

Arkitekter 1 1 7 0 

Förvaltare egna fastigheter 0 0 0 0 

Partihandel m jordbruksråvaror och levande djur 0 0 72 0 
Källa: KI-barometern januari 2015 
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Under första kvartalet i år förväntar sig både handeln och de övriga privata 

tjänstenäringarna en något förbättrad prisutveckling jämfört med fjärde kvartalet.  

 

SCB:s tjänsteprisindex (TPI)
18

 steg med 0,7 procent under fjärde kvartalet 2014 jämfört 

med fjärde kvartalet 2013. Det innebär en något lägre årsförändringstakt jämfört med 

under tredje kvartalet 2014 då den låg på 0,9 procent. Det var framförallt 

fastighetstjänster som bidrog till ökningen av tjänstepriserna fjärde kvartalet, med 0,26 

procentenheter.  

 

TPI steg med 0,1 procent från tredje till fjärde kvartalet i år. Till den positiva 

kvartalsförändringen bidrog prisuppgångar inom Sjötransport av gods och 

Reklamtjänster, med 0,1 procentenhet vardera. Utöver det var det mindre 

prisförändringar inom flera produktgrupper som bidrog uppåt. Uppgången motverkades 

framförallt av prisnedgångar inom Andra stödtjänster till transport, som bidrog nedåt 

med 0,3 procentenheter. 

 

Bland datakonsulter och programvaruproducenter var det under fjärde kvartalet mer än 

dubbelt så många företag än förväntat som sänkte sina priser, 18 procent. Den innebär 

att vi sett en kraftig avmattning av prisutvecklingen inom branschen under hela 2014. 

Utfallet blev för tredje kvartalet i rad betydligt sämre än förväntat vilket innebär att 

prisnivån sjönk under fjärde kvartalet. Enligt SCB:s tjänsteprisindex sjönk priserna med 

0,2 procent under fjärde kvartalet 2014 jämfört med samma kvartal året innan. Under 

första kvartalet väntar sig företagen att prisnivån är oförändrad jämfört med fjärde 

kvartalet. 

 

Enligt KI-barometern var prisutvecklingen för arkitekt- och teknikkonsultföretagen 

under fjärde kvartalet förra året ungefär som förväntat. 6 procent av företagen höjde 

priserna, 9 procent sänkte och för 85 procent var prisnivån oförändrad. Störst andel 

företag som höjde sina priser återfinns inom arkitektbranschen, där nästan 40 procent av 

företagen höjde sina priser under fjärde kvartalet medan inga företag alls sänkte sina 

priser. Det var en betydligt bättre prisutveckling än förväntat. Bland de tekniska 

konsultföretagen var det endast 2 procent av företagen som höjde sina priser, medan 10 

procent sänkte dem. Det var en sämre prisutveckling än väntat. Under första kvartalet i 

år väntar sig arkitekterna en något svagare prisökning medan de tekniska konsulterna 

förväntar sig en betydligt bättre prisutveckling än under föregående kvartal. Det ska 

dock nämnas att arkitekterna verkar ha en tendens att underskatta den framtida 

prisutvecklingen, medan de tekniska konsulterna verkar gör det motsatta och överskatta 

den, se diagram 17. 
 

                                                 
18

 Tjänsteprisindex (TPI) mäter prisutvecklingen på tjänster producerade av svenska företag. TPI har ett 

producentperspektiv vilket innebär att prisindex ska spegla förändringen av den faktiska intäkt 
producenten erhåller 
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Diagram 16: Försäljningspriserna, datakonsulter, programvaruproducenter o.d.  

 
 

 

 

Enligt Svenska Teknik&Designföretagen rapporterade samtliga verksamhetsområden 

om fortsatt prispress under det tredje tertialet 2014. Även om de flesta företagen 

rapporterar om oförändrade priser så är det fler som sänkt arvodena än som höjt dem 

under perioden september till december förra året. 8 procent av företagen rapporterar att 

de höjt sina priser medan 25 procent har sänkt sina priser. Vad gäller prisutvecklingen 

under helåret 2014, jämfört med året innan, uppgav arkitektföretagen ändå en 

sammantaget positiv prisutveckling. Industri- och teknikkonsulterna rapporterade dock 

om en sammantagen försämring av prisnivåerna under året. Prispressen inom bygg- och 

anläggningssektorn beror till stor del på en ökad andel uppdrag mot offentliga 

beställare, där offentlig upphandling generellt pressar priserna. Dessutom har 

konkurrensen ökat inom sektorn till följd av att fler internationella aktörer etablerat sig i 

Sverige. För industrikonsulterna följer ordervolymer och prisutveckling på det stora 

hela tillverknings- och exportindustrins utveckling. Det ser ut som den svaga 

prisutvecklingen kan vända under 2015 och kanske förbättras en aning under året, 

framförallt för arkitektföretagen och industrikonsulterna.
19

 

 

 

                                                 
19

 Svenska Teknik & Designföretagen, Investeringssignalen, mars 2015. 
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Diagram 17: Försäljningspriserna, arkitekter och tekniska konsulter  
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 Fortsatt deflation 4.1

Inflationstakten, det vill säga 12-månaderstakten för konsumentprisindex (KPI), var i 

januari -0,2 procent, vilket är en uppgång från december då den låg på -0,3 procent. 

Men fortfarande sjunker alltså prisnivån. Januari är femte månaden i rad med deflation i 

Sverige, se diagram 18.  

 

Den största effekten på inflationstakten i januari hade minskade räntekostnader, vilka 

bidrog nedåt med 0,6 procentenheter, samt lägre priser på drivmedel, som bidrog nedåt 

med 0,4 procentenheter. Nedgången motverkades främst av höjda hyror samt höjda 

priser på livsmedel och alkoholfria drycker, vilka bidrog uppåt med 0,2 procentenheter 

vardera.  

 

Jämfört med föregående månad sjönk KPI i januari, med 1,1 procent. KPI minskar 

normalt i januari, huvudsakligen till följd av säsongsnormala prissänkningar på kläder 

och skor. Dessa bidrog nedåt med 0,5 respektive 0,1 procentenheter. Prissänkningar på 

transportmedel bidrog med 0,3 procentenheter ned. Under motsvarande period förra året 

sjönk KPI med 1,2 procent. Nedgången motverkades av höjda hyror samt prisökningar 

på vin och grönsaker.  

 
 
Diagram 18: Sveriges inflation långt under inflationsmålet. KPI samt KPIF 2000- januari 
2015 
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Vid varje årsskifte ändras den varukorg samt de konsumtionsvikter som ligger till grund 

för beräkningen av KPI. Denna så kallade ”varukorgseffekt” var i januari 2015 liten och 

avrundas till 0,0 procentenheter. 

 

Inflationstakten enligt KPIF (KPI med fast ränta) var 0,6 procent i januari, vilket är en 

uppgång från december då den var 0,5 procent. Som tidigare nämnts hade minskade 

räntekostnader en stor neddragande effekt på KPI, vilket återspeglas i det högre KPIF-

talet där räntesänkningarna alltså inte ingår. 

 

Det låga oljepriset påverkar inflationsutvecklingen. Lägre oljepriser påverkar 

inflationen både direkt när priset på oljerelaterade produkter faller och indirekt när 

produktionskostnader för andra produkter sjunker. Enligt Riksbanken bedöms de direkta 

effekterna till följd av oljeprisfallet dra ned inflationstakten med 0,4 procentenheter 

2015.
20

  

 

Räknar man bort både effekten av förändringar i räntor och energikostnader (KPIF 

exklusive energi) ser man att inflationstakten verkar ha bottnat i mars förra året och att 

utvecklingen sedan dess varit gradvis uppåtgående, se diagram 19. Detta tyder på en 

bred, om än svag, vändning av den underliggande inflationen. 

 
 
Diagram 19: Sveriges underliggande inflation, KPIF samt KPIF exklusive energi  
 

    
 

                                                 
20

 Beräkningen utgår ifrån att terminspriset på olja uttryckt i dollar som årsgenomsnitt faller med 45 

procent 2015 jämfört med 2014. 
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 Tjänstepriserna i KPI – viss ökning 4.2

 

Tjänstepriserna i KPI ökade i genomsnitt med 2 procent per år under perioden 2000-

2012. Från slutet av 2012 började dock tjänstprisutvecklingen mattas av och under 2013 

var ökningstakten i genomsnitt endast 1,2 procent. Under 2014 ökade tjänstepriserna i 

snitt med endast 0,9 procent. Dock verkar den negativa trenden ha vänt och sedan april 

förra året har prisökningstakten återigen stigit. Under januari i år ökade tjänstepriserna 

med 1,4 procent. Det är alltså något starkare än den underliggande inflationen exklusive 

energi, som ökade med 1,1 procent. De stigande tjänstepriserna har bidragit till att den 

underliggande inflationen stigit gradvis under snart ett år.  
 
 
Diagram 20: Tjänstepriserna som ingår i KPI, 2000 t.o.m. januari 2015 

 

 
 

 

Det tjänsteslag som bidrog mest till uppgången i tjänstepriserna under januari var 

hyreskostnader, vilka bidrog med 0,5 procentenheter till ökningen på 1,4 procent för 

tjänstepriserna totalt. Restaurangpriserna och utrikes resor bidrog med 0,2 

procentenheter vardera. Den totala uppgången för tjänstepriserna i januari motverkades 

av en minskning av priserna för teletjänster samt inrikes resor. 
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Priserna för teletjänster har gett ett negativt bidrag till KPI under hela 2014 och även 

januari 2015. De utgör cirka 8 procent av de totala tjänsteslagen som ingår i KPI och är 

därmed det tredje största tjänsteslaget efter hyra och restaurangbesök. Men nedgången 

inom tjänstepriserna har varit bred och gällt de flesta tjänsteslagen inom KPI
21

.  

 
 
Diagram 21: Olika tjänsters bidrag till tjänsteprisutvecklingen i KPI januari 2015, 
procentenheter 

 

 
 

Källa: SCB 

 

Prisutvecklingen av tjänster har i Sverige under de senaste tre åren varit ganska likartad 

den i Europa. Från slutet av 2013 till slutet av 2014 var dock prisökningstakten något 

långsammare i Sverige. Nedgång i ökningstakterna för tjänstepriserna är bred och gäller 

för många länder och de flesta typer av tjänster, se diagram 22. I värmekartan visar blå 

nyanser tjänsteslag som ökat långsammare 2014 än genomsnittet 2000-2013. Gula och 

röda nyanser visar tvärtom tjänsteslag som ökat snabbare än genomsnittet. Färgskalan 

går generellt sett mer i blått i de flesta länder. Det betyder att majoriteten av 

tjänsteslagen har ökat ovanligt långsamt i många länder. Den svaga efterfrågan i 

                                                 
21

 Vilket Sveriges Riksbank också konstaterar i sin penningpolitiska rapport, februari 2015 
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euroområdet är en viktig förklaring till den låga inflationen både i Sverige och i övriga 

Europa.
22

 

 
 
Diagram 22: Värmekarta, tjänstepriser i HIKP

23
 i olika länder 

 

 
 

Källa: Riksbankens Penningpolitiska rapport, februari 2015 

 

 

 

Sammanfattningsvis väntar sig Almega att prisökningstakten för producentpriserna 

inom den privata tjänstesektorn kommer öka något under första kvartalet i år. En 

bidragande orsak till detta är ett förbättrat efterfrågeläge med en ökad efterfrågan både i 

Sverige och på Sveriges exportmarknad. Trots en fortsatt hård internationell konkurrens 

bidrar detta till större möjligheter för företagen att kunna höja sina priser.   

 

 

                                                 
22

 Sveriges Riksbank, Penningpolitisk rapport, februari 2015. 
23

 Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) är ett index för internationella jämförelser av 

inflationen. 
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