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Urstark efterfrågan, men tillväxten hålls tillbaka



Almegas tjänsteindikator pekar på en fortsatt hög produktionstill-
växt i den privata tjänstesektorn under årets tredje kvartal, men risken 
är att personalbrist i tungt vägande branscher håller tillbaka tillväxten, 
trots en fortsatt urstark efterfrågan på företagens tjänster. I år drivs 
efterfrågan dessutom upp av ökad världshandel. Vissa kunskapsinten-
siva branscher ser hittills ut att ha kunnat upprätthålla en hög tillväxt 
trots det begränsade utbudet av den kompetens företagen söker på 
den svenska arbetsmarknaden. En möjlig förklaring kan vara att tjäns-
teföretag ökar sin import av tjänster för att klara att möta den starka 
efterfrågan. 

Att världshandeln äntligen tar mer fart i år, efter de senaste årens 
historiskt låga världsmarknadstillväxt, driver upp efterfrågan än mer 
på olika företagstjänster. Det innebär också att konkurrensen från 
utländska producenter av liknande tjänster ökar, vilket i sin tur påver-
kar företagens möjligheter att höja sina försäljningspriser. Den ökade 
internationella konkurrensen för tjänsteföretag efter finanskrisen har 
medfört ökad press på tjänstepriser som utsätts för utländsk konkur-
rens.

ÅRETS UPPSVING I VÄRLDSHANDELN ÖKAR  
EFTERFRÅGAN PÅ TJÄNSTER ÄN MER

Källa: Almega, KI-barometern, SCB, Macrobond
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Almegas tjänsteindikatorn (höger skala)
Tjänsteproduktionsindex, procentuell förändring, årstakt, faktiskt utveckling (vänster skala)

ALMEGAS TJÄNSTEINDIKATOR

-10,0

-7,5

-2,5

-5,0

0,0

2,5

7,5

10,0 110

100

90

105

95

85

80

5,0

2004 2008 20122005 2009 20132006 2010 2014 20162007 2011 2015 2017

Tjänsteproduktions- 
index inklusive  
Ericsson AB fr.o.m.  
år 2015



 FORTSATT STARK  
SYSSELSÄTTNINGSTILL-
VÄXT, MEN STOR KOMPE-
TENSBRIST 
Almegas arbetsmarknadsindikator pekar för tredje 
kvartalet 2017 på ett fortsatt starkt sysselsättningsläge 
i privat tjänstesektor. Trots den rådande stora bristen 
på högkvalificerad arbetskraft kan sysselsättningens 
ökningstakt i den privata tjänstesektorn väntas ligga 
kvar på ungefär samma höga nivå som under andra 
kvartalet. Det finns dock en potential för starkare 
sysselsättningsökning, men företagen lyckas inte anställa 
i önskad utsträckning. Den rådande kompetensbristen i 
Sverige är unik i ett internationellt perspektiv.

 VISS INBROMSNING 
FÖR PRODUCENTPRISERNA
Almegas prisindikator för tredje kvartalet 2017 pekar 
på att prisökningstakten bland privata tjänsteföretag 
kommer att mattas av något. En viss ljusning av företagens 
försäljningspriser har förvisso synts under de senaste 
kvartalen men detta har drivits av enstaka branscher med 
volatila priser. Generellt är prisökningstakten i den privata 
tjänstesektorn fortfarande på en låg nivå jämfört med den 
föregående högkonjunkturen 2007. 

Källa: Almega, Ki-barometern, SCB.
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Almegas arbetsmarknadsindikator (höger skala)
Sysselsättningsförändring i privat tjänstesektor, årstakt procent (vänster skala)
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