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FÖRORD
Sverige har tidigare haft en högre pro
duktivitetstillväxt än flertalet konkurrent
länder, men har under de senaste tre
åren haft en klart sämre utveckling än
konkurrentländerna. Sveriges fallande
produktivitet avviker från många andra
länder genom att starta ett par år innan
det djupa fallet i världsproduktionen 2009
i samband med den globala finanskrisen.
Förutom att finanskrisen medfört en kraftig
nedgång i olika typer av investeringar, ser
det ut som om de varit för låga i Sverige
innan finanskrisen.
Efter den ovanligt långa perioden med fall
ande produktivitet 2007–2009 märks nu en
återhämtning i svensk ekonomi, och även
för produktiviteten. Den bedöms emellertid
bli svagare framöver jämfört med den starka
perioden från mitten av 1990-talet fram till
mitten av 2000-talet.
Denna rapport belyser de områden inom
tjänstesektorn där Sverige har visat en relativt
hög produktivitetstillväxt från mitten av
1990-talet, men där Sverige tappat styrka un
der de senaste åren. Viktiga faktorer som ser
ut att ligga bakom försämringen lyfts fram.
Syftet med denna rapport är att belysa de
tjänsteproducerande företagens roll ur ett
tillväxtperspektiv, både på kort och längre
sikt. Analysen baseras på sammanställningar
ur olika databaser. Fokus är framförallt på
sysselsättnings- och produktivitetstillväxten.
Tjänstesektorns bidrag till ökad sysselsättning
visar dess vikt i det svenska näringslivet och
produktivitetstillväxten är central att analysera
då det är den som bestämmer den långsiktiga
tillväxten för den svenska ekonomin.
Rapporten inleds med en övergripande analys
av tjänstenäringarnas långsiktiga utveckling.
I rapportens andra del diskuteras huruvida
tjänstenäringarna har bidragit till det kraftiga
produktivitetstapp som har karaktäriserat
den svenska ekonomin från 2007. Rapporten
avslutas med en sammanfattande diskussion.
Författarna tackar Ek. Dr. Harald Edquist
på Institutet för Näringslivsforskning för

kommentarer på texten. Författarna tackar
även Ek. Dr Anders Wigren, WSP, för
kommentarer samt input till två av faktabox
arna Varför är tjänstesektorn viktig för produktivitetstillväxten i andra branscher? samt
Sambandet mellan konkurrens, spetsteknologi,
humankapital och produktivitetstillväxt.
Fredrik Bergström/ Lena Hagman,
september 2010

SAMMANFATTNING
Tjänstesektorn är den
största sektorn
- Sedan 1950-talet har tjänsteföretagen
(privata och offentliga) utgjort den största
delen av svensk ekonomi. Länge var det den
offentliga sektorn som växte, men under
senare år är det den privata delen som står
för tillväxten.
- De privata tjänsteproducerande näringarna
utgör 45 procent av den totala sysselsätt
ningen, och inkluderas de offentliga mynd
igheterna arbetar ungefär 3 av 4 svenskar i
tjänstenäringarna.
- 25 procent av alla sysselsatta i den privata
tjänstesektorn arbetar inom så kallade kun
skapsintensiva tjänsteföretag.
- De största privata tjänstebranscherna är
parti- och detaljhandeln samt företagstjänster.
- I motsats till tjänstenäringarna minskar
sysselsättningen i många av de tillverkande
branscherna och den offentliga sektorn.
Under de senaste tio åren ökade antalet
sysselsatta i den privata tjänstesektorn med
nära 370 000, vilket alltså var mer än
Sveriges totala sysselsättningsökning.
- Inom den privata tjänstesektorn stod kun
skapsintensiva tjänster för hela 83 procent
av sektorns totala ökning av antalet sysselsatta, motsvarande drygt 300 000 jobb.
- Inom den kunskapsintensiva sektorn växte
jobben mest inom företagstjänster samt ut
bildning, hälso- och sjukvård, samt omsorg,
som tillsammans bidrog med cirka 270 000
fler jobb under den senaste tioårsperioden.

Tjänstesektorn och i synnerhet
de kunskapsintensiva tjänsteföre
tagen växer i storstadsregionerna
- De kunskapsintensiva tjänsteföretagen
är överrepresenterade i storstadsregionerna
och i synnerhet i Stockholmsregionen.
Anledningen är att det i dessa regioner
finns välutbildad arbetskraft, många poten
tiella kunder, universitet som skapar förut
sättningar för kunskapsöverföring och närhet
till företag inom samma bransch vilket skapar
förutsättningar för att exploatera kluster
effekter. Slutligen finns det betydligt mer
affärsmöjligheter i och med att storstads
regionerna förväntas växa snabbare än andra
delar av landet på såväl kort som lång sikt.

Svensk tjänsteexport är stor och
växer snabbt
- Den svenska tjänsteexporten växer snabbt
och utgör idag nästan en tredjedel av den
totala exporten.
- De svenska tjänsteföretagens export står
sig relativt väl i en internationell jämförelse.
Sveriges tjänsteexport har vunnit en växande
andel av den totala globala tjänsteexporten
(i en jämförelse med 19 länder).

Flera svenska tjänstebranscher
är internationellt konkurrens
kraftiga
- Jämfört med EU-15 har Sverige haft en
klart högre produktivitetstillväxt inom före
tagstjänster under 2000-talet.

Det finns en rad snabbväxande
branscher i den privata tjänste
sektorn

- Sverige gick från starkt negativ produkt
ivitetstillväxt för företagstjänster under
andra halvan av 1990-talet till positiv tillväxt
på 2000-talet. Under högkonjunkturåren
2003–2006 var tillväxten så stark som 5,9
procent per år i genomsnitt.

- Den snabbaste produktionstillväxten
inom tjänstesektorn under de senaste tio
åren återfinns inom branscherna: Handeln;
Företagstjänster; Utbildning, hälso- och
sjukvård, omsorg; samt Samhälleliga och
personliga tjänster.

- Företagstjänster i Sverige har haft en gynn
sammare utveckling än flera av konkurrent
länderna under större delen av 2000-talet.
Däremot ser vi en markant försämring i
Sveriges produktivitetsutveckling för före
tagstjänster från och med år 2007.

Under perioden 2008-2009 föll produkt
iviteten inom företagstjänster kraftigt.
- Efterfrågan på företagstjänster har emeller
tid varit förhållandevis stark under de senaste
årens finanskris. Det är i stället främst brist
på högkvalificerad arbetskraft som dragit ned
produktivitetstillväxten.
- Sverige hade den klart starkaste produkt
ivitetstillväxten inom detaljhandeln under
perioden 2000-2007 jämfört med Sveriges
största konkurrentländer.
- Sveriges post- och telekombransch toppade
i produktivitetstillväxt tillsammans med
Frankrikes under 2000–2007. Tillväxttakten
inom finansiella företag i Sverige var också
bland de starkaste bland konkurrentländerna.

Sedan 2007 har produktiviteten
inom tjänstesektorn utvecklats
svagt i en internationell
jämförelse
- Sverige har gått från att ha haft en av
de snabbaste ökningstakterna av den totala
produktiviteten i ekonomin bland EUländerna från mitten av 1990-talet, till att
ha en klart sämre produktivitetsutveckling
jämfört med EU-området från och med år
2007.
- Sveriges fallande produktivitet avviker från
många andra länder genom att starta ett par
år innan det djupa fallet i världsproduktionen
2009 i samband med finanskrisen.
- Bidraget till produktivitetstillväxten från
både IT-kapitaltjänster samt övriga kapital
tjänster i Sverige har minskat under 2000talet jämfört med perioden 1994-2000, men
det som främst förklarar den sämre produkti
vitetsutvecklingen i Sverige under de senaste
åren är att bidraget från övriga faktorer som
påverkar produktiviteten (TFP) började
minska 2007.
- Jämfört med Sveriges fem största kon
kurrentländer samt EU-15 visade Sverige
den mest negativa produktivitetsutvecklingen
från och med 2007.

- Sverige har haft ett betydligt större negativt
bidrag från TFP jämfört med nordvästra
Europa sedan 2007.
- Beräkningar av vilka faktorer som påverkar
produktivitetstillväxten talar för att både
investeringarna i IT- och annat produktions
kapital samt immateriellt kapital varit för låga
under senare år, både inom industrin och
inom tjänstesektorn.
- De senaste årens fallande produktivitet kan
också till viss del förklaras av brist på hög
kvalificerad arbetskraft inom kunskapsinten
siva tjänstebranscher, samt en ökad andel låg
kvalificerad arbetskraft bland de sysselsatta.
- Produktivitetstillväxten inom tjänstesektorn
kan också i viss mån vara underskattad i sta
tistiken, eftersom det ännu saknas prisindex
som fullt ut fångar in kvalitetsförbättringar i
kunskapsintensiva tjänster.

Öka fokus på tjänstesektorn
och dess förutsättningar
- Näringspolitiken bör i betydligt högre
grad än vad som är fallet, inriktas på åtgär
der som stimulerar framväxten av fler och
nya kunskapsintensiva tillväxtföretag inom
tjänstesektorn.
- En avgörande faktor, för både de etable
rade samt för de framväxande kunskapsin
tensiva tjänsteföretagen är god tillgång på
högkvalificerad arbetskraft. De flaskhalsar
som uppstod år 2007, och som nu återkom
mer ovanligt snabbt, bör motverkas genom
åtgärder som ökar tillgången på denna typ
av arbetskraft, för att möjliggöra en snabbare
tillväxt i tjänstesektorn.
- Tjänstenäringarna utgör en stor del av
svensk ekonomi och det finns förvånansvärt
lite kunskap om vilken roll den spelar för
den svenska ekonomins utveckling. En av
förklaringarna kan vara att det är brist på mer
detaljerad statistik över tjänstebranschers ut
veckling. Därför bör det också läggas upp en
långsiktig handlingsplan för SCB:s fortsatta
arbete med att förbättra den ekonomiska
statistiken som rör tjänstesektorn.
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På lång sikt är en god produktivitetsut
veckling av central betydelse för att förklara
den ekonomiska tillväxten i ett land och för
dess internationella konkurrenskraft. Svensk
ekonomi hade från mitten av 1990-talet till
mitten av 2000-talet en relativt hög produkt
ivitetstillväxt. Den stod sig också väl i ett
internationellt perspektiv, men under de
senaste åren har produktiviteten utvecklats
betydligt sämre i Sverige jämfört med andra
länder. Utifrån ett produktivitetsperspektiv
står svensk ekonomi nu inför två utmaningar.
Den första är att tjänsteproduktionen i allt
högre grad ska bidra till den ekonomiska
tillväxten och Sveriges internationella
konkurrenskraft, eftersom tjänstesektorn
utgör en allt större andel av den svenska
ekonomin. Denna utveckling kännetecknar
även våra konkurrentländer. Ska Sverige
upprätthålla en hög ekonomisk tillväxt och
internationell konkurrenskraft krävs med
andra ord att tjänstenäringarna har en
långsiktigt god produktivitetstillväxt.
Den andra utmaningen är att Sveriges
produktivitet i näringslivet efter en period av
positiv tillväxt på mellan 2–4 procent per år
utvecklats betydligt sämre från och med år
2007. Givet tjänstenäringarnas betydelse för
den svenska ekonomin finns anledning att
misstänka att det är förändringar inom denna
del av ekonomin som förklaringarna till viss
del ska sökas. En central fråga i detta sam
manhang är om produktivitetsnedgången är
konjunkturell eller återspeglar en mer lång
siktig trend. Skulle det senare gälla kommer
svensk konkurrenskraft att urholkas.

förklaras delvis av att näringslivets in
vesteringar har fallit kraftigt i samband
med finanskrisen.
Syftet med denna rapport är att titta närmare
på de två utmaningarna för svensk ekonomi
framöver genom att bland annat analysera ny
data som har publicerats i den omfattande da
tabasen över produktivitetsutvecklingen inom
EU-länderna, EUKLEMS-databasen, som
finansieras av EU. EUKLEMS är resultatet
av ett forskningsprojekt som syftar till att
sammanställa jämförbar branschstatistik för
ett stort antal länder. Statistikuppgifterna för
Sverige som ingår i databasen är hämtade
från Sveriges nationalräkenskaper.
I rapporten jämförs Sveriges produktivitets
utveckling med Sveriges fem största kon
kurrentländer på världsmarknaden, samt
jämfört med 15 EU-länder. De fem största
konkurrentländerna är Tyskland, Finland,
Storbritannien, USA och Japan. Vi under
söker hur tjänstesektorns produktivitetstillväxt
står sig i förhållande till dessa länder i ett
längre perspektiv (de senaste 10–15 åren)
och om Sveriges produktivitet under de
senaste åren började falla före andra länder
och om den har fallit i högre grad jämfört
med andra.
Utifrån denna studie drar vi några samman
fattande slutsatser om hur Sveriges tjänste
sektor står sig internationellt, några faktorer
som ser ut att ligga bakom Sveriges tapp
i produktivitetstillväxten och vad närings
politiken bör fokusera på för åtgärder för att
säkerställa Sveriges långsiktiga ekonomiska
tillväxt och konkurrenskraft.

Konjunkturinstitutet bedömer i sin kon
junkturrapport1 (juni 2010) att den svaga
produktivitetsutvecklingen i Sverige inte
enbart kan förklaras av cykliska faktorer.
Institutet menar att mycket tyder på att den
potentiella produktiviteten utvecklats avsevärt
långsammare under senare år än vad som var
fallet under slutet av 1990-talet och början
av 2000-talet. De skriver att den svaga
potentiella produktivitetsutvecklingen
Konjunkturläget, Konjunkturinstitutet, juni 2010.
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DEL 1:
SVENSK TJÄNSTESEKTORS OMFATTNING OCH
UTVECKLING I EN INTERNATIONELL JÄMFÖRELSE
I del 1 beskrivs den svenska tjänstesektorns
växande betydelse för svensk ekonomi både
vad gäller sysselsättning och export. Vidare
jämförs produktivitetsutvecklingen i ett
antal svenska tjänstebranscher från mitten av
1990-talet med motsvarande utveckling i ett
antal konkurrentländer.

1. Tjänstesektorn en stor del
av svensk ekonomi
De privata tjänsteproducerande näringarna
utgör 45 procent av den totala sysselsätt
ningen, och inkluderas de offentliga myndig
heterna arbetar ungefär 3 av 4 svenskar i
tjänstesektorn. Den svenska ekonomins
välstånd bestäms med andra ord i stor ut
sträckning av vad som händer i denna delav
ekonomin. Samtidigt är det en del av
den svenska ekonomin som är förhållandevis okänd. Fortfarande betraktas i hög grad
industrin som ryggraden i det svenska

näringslivet, men även industrin har blivit
alltmer ”tjänstefierad”. Dels köper den in
tjänster som insats i produktionen i högre
grad än tidigare, och dels produceras tjänster
till försäljning också från industrin.
Under de senaste decennierna har indu
stri- och tjänsteproducenter blivit alltmer
integrerade. I mitten av 2000-talet hade
industrins bidrag till sysselsättningen i
tjänstesektorn fördubblats sedan 1970talet2. Men de tjänster som industrin an
vänder efterfrågas även från andra sektorer,
även tjänstesektorn i sig. Efter frågan på
tjänster ökar även från exportmarknaden.
Ska svensk ekonomi utvecklas väl framöver
behövs ökad kunskap och förståelse för
samspelet mellan de tjänsteproducerande
företagen och resten av ekonomin, deras
funktion och förutsättningaratt utvecklas
och hur de bidrar till den svenska eko
nomins utveckling.

Diagram 1. Olika näringars andelar av den totala sysselsättningen
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Tjänstesektorn har under lång tid haft den
största och även den växande andelen av
sysselsättningen i den svenska ekonomin,
se diagram 1, och bidrar till den svenska
välfärden på en rad olika sätt3. Enbart inom
näringslivet var nära två miljoner sysselsatta i
tjänstesektorn under 2009, motsvarande 45
procent av Sveriges sysselsättning.4
Sysselsättningstillväxten i svensk ekonomi har
under de senaste decennierna kommit från
tjänstesektorn. Från och med 1970-talet har
andelen sysselsatta inom industrin trend
mässigt minskat medan den fortsatt att
växa inom den privata tjänstesektorn.
Det är framför allt inom kunskapsintensiva
tjänsteföretag som sysselsättningen ökat,
särskilt sedan mitten av 1990-talet. Nästan
varannan arbetstagare i Sverige arbetar i ett
kunskapsintensivt tjänsteföretag, vilket är en
större andel jämfört med andra EU-länder5.
Medan 47,7 procent av den totala syssel
sättningen i Sverige fanns i den kunskapsin
tensiva tjänstesektorn (KIS)6 år 2006 hade
EU-länderna en andel på i genomsnitt 32,5
procent. Under åren därefter har syssel
sättningen inom KIS i Sverige fortsatt att
öka, och till och med under finanskrisen
2008–2009. De kunskapsintensiva tjänste
företagen i Sverige växer framförallt i
storstadsregionerna.

men även av neddragningar inom jordoch skogsbruk samt offentliga myndigheter.
Inom den privata tjänstesektorn var det
framför allt kunskapsintensiva tjänster
som stod för ökningen, hela 83 procent av
sektorns totala ökning av antalet sysselsatta,
motsvarande drygt 300 000 jobb. Inom den
kunskapsintensiva sektorn växte jobben mest
inom företagstjänster samt utbildning, hälsooch sjukvård, samt omsorg, som tillsammans
bidrog med cirka 270 000 fler jobb under
den senaste tioårsperioden.
Inom den privata tjänstesektorn har syssel
sättningen minskat inom ett fåtal branscher,
främst inom flygbolag samt post och tele
företag. Dessa branscher svarar för en mindre
andel av sysselsättningen totalt, tillsammans
en andel på 1,6 procent.
När det gäller produktionstillväxten,
mätt som förädlingsvärdet i fasta priser,
har följande branscher haft den snabbaste
tillväxten inom den privata tjänstesektorn
under de senaste tio åren: Parti- och detalj
handeln; Företagstjänster; Utbildning, hälsooch sjukvård, omsorg; samt Samhälleliga och
personliga tjänster.

Marknaden för kunskapsintensiva tjänster
kan delas upp i två delar, en som helt
domineras av offentlig verksamhet, det
vill säga utbildning, vård och omsorg, och
resten av KIS-sektorn som domineras av
privat verksamhet.
Under de senaste tio åren ökade antalet
sysselsatta i Sverige med drygt 285 000
personer, se tabell 1 på sid 6. Ökningen var
ännu större i den privata tjänstesektorn, där
sysselsättningen ökade med nära 370 000.
Dessutom ökade antalet inom byggindustrin
samt hushållens icke-vinstdrivande organisa
tioner. Den mindre ökningen för den totala
sysselsättningen förklaras alltså i huvudsak av
att industrin drog ned med cirka 137 000,
Se bilaga med diagram som visar på den utveckling som återges i detta avsnitt.
Enligt nationalräkenskaperna.
5
Se Eurostat, High-tech knowledge-intensive services, Statistics in Focus nr. 18 2008.
6
KIS är en förkortning av den engelska definitionen Knowledge Intensive Services.
3
4

Se vidare ”Det nya näringslivet – samspelet mellan industrin och tjänstesektorn”,
Lena Hagman och Daniel Lind, Almega respektive Unionen, december 2008.
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Kunskapsintensiva tjänsteföretag finns det många av, 		
men vad sysslar de med?

Varför är tjänstesektorn viktig för produktivitetstillväxten 		
i andra branscher?

En stor del av näringslivet består av kunskapsintensiva företag, men vad är det egent
ligen för typ av företag? En definition är att minst 5 procent av de anställda skall vara
högskoleutbildade. Den definitionen är dock lite väl generell. En alternativ definition är
Eurostats begrepp KIS (Knowledge Intensive Services). Följande branscher definieras
som kunskapsintensiva enligt följande SNI-koder:

Att tjänstesektorn växer snabbare i produktion och sysselsättning än hela ekonomin
beror på en kombination av ökad specialisering och ökade möjligheter att dra nytta av
företagsinterna skalfördelar. Den tekniska utvecklingen går allt snabbare ochkonkurren
sen mellan företag ökar. Den allt snabbare tekniska utvecklingen tar sig uttryck i bland
annat att produkters och maskiners livslängd successivt blir kortare. Den ökade kon
kurrensen mellan företag gör att osäkerheten om den framtida utvecklingen i företagen
ökar. Företag som utvecklar nya produkter och nya maskiner har fasta kostnader för
utvecklingsarbetet. När produkternas och maskinernas livslängd blir allt kortare tvingas
företagen att specialisera sig på mindre nischer och ta en större marknadsandel på dessa
vilket innebär att specialiseringen ökar. När osäkerheten om den framtida utvecklingen
ökar koncentrerar sig företagen på sin kärnverksamhet och sin kärnkompetens.
Resultatet av specialiseringen och den ökade konkurrensen blir att successivt fler
företag outsourcar verksamheter som inte hör till kärnverksamheten samt att behovet
av att köpa in olika tjänster från specialiserade tjänsteföretag ökar. Denna efterfrågan rör
ett stort spektrum av tjänster till exempel marknadsspaning, strategiutveckling, utbild
ning, IT-drift och personalrekrytering. Denna specialisering höjer totalfaktorprodukt
iviteten (TFP) i både de köpande företagen och de säljande tjänsteföretagen. Det finns
ett empiriskt välbelagt samband mellan företagens inköp av olika tjänster och TFP.

-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

61
62
64
65-67
70-74
80
85
92
64
72
73

Rederier
Flygbolag
Post och telekommunikationsföretag
Kreditinstitut och försäkringsbolag
Fastighetsbolag, uthyrnings- och företagsserviceföretag
Utbildning
Hälso- och sjukvård m.m.
Rekreation, kultur, sport m.m.
Post och telekommunikation
Datakonsult- och dataserviceföretag
Forskning och utveckling

Observera att även offentligt finansierad tjänsteproduktion som klassificeras som
kunskapsintensiv ingår i KIS.
Med denna definition är en stor del av arbetsmarknaden (nära 50 procent idag)
sysselsatt i kunskapsintensiv verksamhet.
Fyra exempel på kunskapsintensiva tjänsteföretag är Vårdgivaren Aleris, som är Sveri
ges tredje största privata vårdgivare. Analys- och Teknikkonsultföretaget WSP, som är
Europas fjärde största teknikkonsultföretag. Tjänsteleverantören Logica som är Sveriges
största it-tjänsteleverantör. Mediaföretaget Bisnode, affärsinformationsleverantör i 50
länder. För mer information se t ex Almega (2010), ”Kunskapsintensiva tjänsteföretag i
Sverige och Stockholm - Statistik och Fallbeskrivningar”. www.almega.se.
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Tillgång till välutbildad arbetskraft (humankapital) är en nyckelfaktor i tillväxtprocessen,
både i de köpande företagen vars beställarkompetens sammanhänger med tillgången till
humankapital och i de säljande företagen som utför tjänsterna. När nettoinflödet av
humankapital i företagen blir mindre än takten i den teknologiska utvecklingen blir hu
mankapital en bristvara. Lönerna stiger snabbare än TFP på grund av att nettoinflödet
av humankapital inte räcker för att pressa ner lönerna till nivån för marginalproduktivi
teten. Resultatet blir dyrare tjänster och långsammare teknikutveckling vilket minskar
ökningstakten i köparföretagens inköp av tjänster. För att motverka denna utveckling är
tillgången på humankapital central och uppstår det brister leder det till en långsammare
tillväxttakt i TFP.
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Tabell 1. Sysselsatta inom olika delar av näringslivet, 1999–2009
1000-tal
				
			
2009
Totalt antal sysselsatta
4483,3
Näringslivet		
3068,1
Varuproducenter
1069,7
Jordbruk, skogsbruk, fiske
93,0
Gruv- och tillverkningsindustri
658,8
varav verkstadsindustri
334,0
El, gas, värme, vatten inkl. reningsverk
32,1
Byggindustri		
285,8
Tjänsteproducenter
1998,4
varav kunskapsintensiva tjänster
1128,2
Parti- och detaljhandel
545,4
Hotell och restaurang
137,3
Landtransport		
127,4
Rederier		
14,1
Flygbolag		
6,9
Service till transport
60,1
Post och teleföretag
61,9
Kreditinstitut och försäkringsbolag
96,4
Fastighetsförvaltning
75,4
Uthyrning, data och andra företagstjänster
540,5
Utbildning, hälso- och sjukvård, omsorg
199,5
Samhälleliga och personliga tjänster
133,5
Hushållens icke-vinstdrivande organisationer
110,5
Offentliga myndigheter
1304,7
varav Stat och socialförsäkring
236,2
Kommuner		
1068,5

Andel av
Förändring
Förändring
totalen, %
2000–2009
2000–2009
2009
1000-tal
%
100,0
285,6
6,8
68,4
276,3
9,9
23,9	-92,8	-8,0
2,1	-31,2	-25,1
14,7	-136,8	-17,2
7,4	-55,2	-14,2
0,7
2,0
6,6
6,4
73,2
34,4
44,6
369,1
22,7
25,2
304,7
37,0
12,2
24,4
4,7
3,1
27,6
25,2
2,8
4,4
3,6
0,3	-0,8	-5,4
0,2	-8,0	-53,7
1,3
8,0
15,4
1,4	-9,2	-12,9
2,2
6,7
7,5
1,7
16,0
26,9
12,1
175,7
48,2
4,4
95,2
91,3
3,0
29,1
27,9
2,5
23,2
26,6
29,1	-13,9	-1,1
5,3	-0,8	-0,3
23,8	-13,1	-1,2
Källa: SCB, nationalräkenskaperna, maj 2010.

De kunskapsintensiva tjänsteföretagen
är också koncentrerade till storstadsreg
ionerna och i synnerhet till Stockholms
regionen. I Stockholm arbetar över 50
procent av alla i den kunskapsintensiva
sektorn och ytterligare drygt 30 procent
inom övriga delar av tjänstesektorn. Till
växten har också varit relativt stark under
de senaste 20 åren, se diagram i bilaga.
Anledningen till att de kunskapsintensiva
tjänsteföretagen återfinns i Stockholm
och andra urbana regioner är flera.
- I städerna finns en större andel
välutbildade.
- Många potentiella kunder och inte
minst dessa kunders huvudkontor.
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Storstadsregionerna växer och i dessa regioner 			
växer också tjänstesektorn
I de långsiktiga regionala prognoser som görs för den svenska ekonomin kommer en
stor del av tillväxten att hamna i storstadsregionerna. I stockholmsregionen beräknas
över 40 procent av tillväxten att hamna. I Göteborg och Malmö/Västra Skåne beräknas
ytterligare ca 25 procent av tillväxten att återfinnas. I de 10 största regionerna kommer
ungefär 90 procent av tillväxten att vara. Denna utveckling drivs av den förväntade
befolkningsutvecklingen, av regionförstoring (det vill säga regionerna växer när infra
strukturen byggs ut och städerna blir mer lättillgängliga) och av att näringslivsutveck
lingen och därmed även löneutvecklingen kommer att vara bättre i dessa regioner.
Som en konsekvens av denna utveckling kan man alltså räkna med att en större del av
framtidens kunskapsintensiva tjänsteföretag och övriga tjänsteföretag kommer att
återfinnas i storstadsregionerna.

Andel av förvärvsinkomsternas tillväxt till 2030 i 					
Funktionella Arbetsmarknadregioner
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Källa: WSP.

- Närheten till kunder underlättar också 		
möten, vilka är viktiga för kunskapsintensiva
företag.
- Närheten till universitet och högskolor,
som möjliggör kunskapsöverföring, är en 		
annan bidragande orsak.
- Förekomsten av potentiella klustereffekter,
d v s att företagen kan dra nytta av att sam
lokalisera med företag inom samma bransch.
Ett exempel är Kista Science City med 100tals kunskapsföretag inom IKT-segmentet.
- Av vikt är också att det finns betydligt
fler affärsmöjligheter på både kort och
lång sikt i de större städerna, se faktabox
på sid 7.
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2. Tjänsteexporten allt viktigare
Tjänsteexporten har också kommit att bli allt
viktigare för Sveriges export och utgör idag
nästan en tredjedel av den totala exporten.7
Tjänsteexporten består av flera olika delar.
Några exempel är internationella tjänste
företags försäljning, transporter, turismen,
industrins tjänsteinkomster, data- och infor
mationstjänster, kommunikation, byggtjänster,
finansiella tjänster, kultur, FoU samt transak
tioner mellan bolag inom samma koncern. I
jämförelse med ett antal viktiga konkurrent
länder har den svenska tjänstexporten tagit
marknadsandelar under de senaste tio åren.
De tjänsteexporterande företagen återfinns
inom såväl tillverkningsindustrin som tjänste
näringarna. Den största delen kan hänföras
till företag inom tjänstesektorn (ca 2/3),
exklusive merchanting.8 Tjänsteexporten
går framförallt till Västeuropa, Central- och
Östeuropa samt Nordamerika. Den del av
tjänsteexporten som vuxit snabbast under
de senaste åren är exporten av data- och

informationstjänster, som mer än fyrdubblats
sedan år 2000. Stora IT-företag dominerar
denna export, och en del av exporten går till
dotterbolag utomlands, som i sin tur säljer
tjänsterna vidare på världsmarknaden. Expor
ten av systemutveckling samt konsulttjänster
väger tyngst, men även en rad andra tjänster
ingår i exporten av data- och informations
tjänster, såsom driftstjänster, uppgraderingar
av IT-system, underhåll, reparationer med
mera. De senaste årens uppsving för exporten
av IT-tjänster hör sannolikt samman med att
IT-system numera är så starkt integrerade i
samhället och alla typer av verksamheter. Det
har öppnat för en relativt stabil etablering och
uppgång av försäljningen på världsmarknaden.
Sammantaget utgör tjänstesektorn en allt
viktigare del av svensk ekonomi och en
central fråga är om sektorn i allmänhet och
de kunskapsintensiva tjänsteföretagen i syn
nerhet kan utgöra en motor som krävs för
att upprätthålla en fortsatt god ekonomisk
utveckling för den svenska ekonomin i sin
helhet.

Diagram 2. Tjänsteexportens andel av Sveriges totala export, 		
procent, glidande medelvärde
32,5

32,5

30,0

30,0

27,5

27,5

3. Hur står sig Sveriges tjänste
branscher mot konkurrentländernas?
En indikator på att svensk tjänstesektor ut
vecklas relativt väl är det faktum att svensk
tjänsteexport enligt Exportrådets under
sökning har tagit marknadsandelar under
de senaste 10 åren. En annan indikator är
näringens sysselsättningstillväxt i ett inter
nationellt perspektiv. Som framgår av diagram
3 har sysselsättningstillväxten enligt OECDstatistik i tjänstesektorn varit relativt stark i
Sverige sedan 2005. Notera att diagrammet
mäter både privat och offentlig tjänstesektor.
För Sveriges del återfinns tillväxten inom den
privata tjänstesektorn.
Vidare har Sverige i jämförelse med EUområdet en relativt stor andel sysselsatta i
tjänstesektorn, cirka 76 procent jämfört med
EU:s cirka 60 procent, se tabell 2. Sverige
har också störst andel jämfört med de övriga
nordiska länderna. Bland de största eko
nomierna inom OECD har USA störst andel
sysselsatta i tjänstesektorn, nära 80 procent,
och dess andel har ökat mest mellan år 2000
och 2008, jämfört med övriga länder.

hur produktivitetsutvecklingen för tjänste
sektorn skiljer sig mellan länder och mellan
olika tjänstebranscher. Med hjälp av EU:s
databas EUKLEMS, har uppgifter tagits fram
för enskilda tjänstebranscher, som också visar
stora skillnader mellan länderna när det gäller
produktivitetsutvecklingen,
se tabell 3.
Sverige hade den klart starkaste produkt
ivitetstillväxten inom detaljhandeln under
perioden 2000–2007 jämfört med de övriga
länderna. Sveriges post- och telekombransch
toppade i produktivitetstillväxt tillsammans
med Frankrikes, med en ökning på 7 pro
cent i genomsnitt per år. Tillväxttakten inom
finansiella företag i Sverige var också bland
de starkaste bland dessa länder. Däremot har
Sveriges hotell- och restaurangbransch haft en
negativ produktivitetstillväxt under perioden.
Den var också relativt svag inom hotell och
restaurang i samtliga dessa länder jämfört
med de andra branscherna, se tabell 3.

En tredje indikator på hur väl svensk
tjänstesektor utvecklas är att jämföra

Diagram 3. Sysselsättningstillväxt i ett internationellt 			
perspektiv, 2005–2009. Index 2005=100
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Källa: SCB, nationalräkenskaperna, Almega.

Detta avsnitt baseras bland annat på Exportrådets rapport ”Tjänsteexporten – den snabbaste växande sektorn i svensk
ekonomi”, maj 2010.
8
Merchanting avser här intäkter (marginalen mellan inköps- och försäljningspris) från försäljning av produkter från
företag utomlands, vanligen dotterbolag till industriföretag. Intäkterna tas i det här fallet hem till moderbolaget i
Sverige, även fast produkterna inte producerats i och exporterats från Sverige. Kopplingen till Sveriges tjänsteexport är
att produkterna tidigare utvecklats i moderbolaget i Sverige genom forskning och utveckling.
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Källa: OECD.
Anm. Indexet baseras på statistik från Labour Force Surveys i de olika länderna, och på
kategorin ”Services”, där både privat och offentlig tjänstesektor inkluderas.
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Tabell 2. Tjänstesektorns andel av den totala sysselsättningen, procent
År		
Andel
OECD
EU		
Euroområdet
Japan
Kanada
USA
Frankrike
Storbritannien
Tyskland
Danmark
Finland
Norge
Sverige

2000
Andel 2008		 Förändring i %-enheter 2000–2008
66,1		
70,7			
4,6
62,4		
60,5
			-1,9
64,6		
68,3			
3,7
63,7		
68,5			
4,8
74,2		
76,1			
1,9
74,4		
79,5			
5,1
74,0		
76,5			
2,5
73,3		
77,2			
3,9
63,7		
67,8			
4,1
70,2		
74,4			
4,2
66,3		
69,9			
3,6
74,0		
76,1			
2,1
73,0		
76,2			
3,2
Källa: OECD.

Tabell 3. Produktivitetstillväxten i några tjänstebranscher, 		
2000-2007. Procentuell förändring, genomsnitt per år
Detaljhandel*
Hotell och
			
restaurang
Sverige
4,8	-0,6
Tyskland
0,1
0,7
USA
2,3
0,9
UK		
3,3
1,6
Frankrike
0,9	-0,1
Finland
3,7
0,8
EU-15
1,2
0,0

Post och
Finansiella
Företagstelekom
företag
tjänster
7,0
4,5
2,7
3,8	-0,1
0,7
5,8
3,2
4,2
5,5
4,7
3,7
7,0
3,4
1,0
6,7	-1,5	-0,4
5,8
3,4
1,4
*Exklusive handel med motorfordon samt reparationer.
Källa: EUKLEMS.

När det gäller företagstjänster låg Sverige
något efter USA och Storbritannien i
produktivitetstillväxt under 2000–2007, men
den var relativt låg i de resterande länderna
jämfört med Sverige. Jämfört med EU-15
hade Sverige en klart högre produktivitets
tillväxt inom företagstjänster, 2,7 procent i
genomsnitt per år jämfört med endast 1,4
procent per år inom EU-15.
På lång sikt är utvecklingen av den så kal�
lade totalfaktorproduktiviteten (TFP) av
central betydelse. TFP är en del av produkt
ivitetstillväxten, som fångar in faktorer som
forskning och teknisk utveckling, design,
marknadsföring med mera.
TFP fångar också in bidraget till produkt
ivitetstillväxten från hur effektivt kompetens,
maskiner, IT och annat produktionskapital
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används. Hit hör också organisationsföränd
ringar, som förhoppningsvis leder till en
effektivare användning av produktions
resurserna och höjer produktivitetstillväxten.
På lång sikt är TFP avgörande för en närings
konkurrenskraft.

Om vi börjar med att jämföra utvecklingen
för den stora branschen företagstjänster
visar USA den största förbättringen av
bidraget från TFP till produktivitetstillväxten
på 2000-talet jämfört med perioden 19942000, se tabell 4. Bidraget under perioden
2000–2007 var också starkast i USA, 2
procentenheter i genomsnitt per år. På andra
plats kommer Storbritannien, som hade ett
bidrag från TFP på 1,6 procentenheter i
genomsnitt, som också var något starkare
under 2000-talet än under den föregående
perioden 1994–2000.
Förbättringen för företagstjänster i Sverige
mellan perioderna var nästan lika stor som i
USA. Sverige gick från starkt negativ pro
duktivitetstillväxt för företagstjänster under
andra halvan av 1990-talet till något positiv
tillväxt på 2000-talet.
För Tyskland, Frankrike, Finland samt EU15 däremot bidrog i stället TFP negativt till
produktivitetstillväxten inom företagstjänster
under den senare perioden. Företagstjänster
i Sverige har alltså haft en gynnsammare
utveckling än flera av konkurrentländerna
under större delen av 2000-talet. Däremot
ser vi en försämring i Sveriges produktivitets
utveckling för företagstjänster från och med
år 2007. En liknande försämring av TFPbidraget inom branschen skedde även
i Frankrike 2007.

TFP-bidraget inom branschen post och
telekommunikation är relativt starkt i samt
liga länder. Det var starkast i Frankrike och
Finland under perioden 2000–2007.
Sverige hade också ett starkare bidrag än
genomsnittet för EU-15, det vill säga 4,7
procentenheter i genomsnitt per år jämfört
med 3,7 för EU-15.
När det gäller finansiell verksamhet visar
Storbritannien det starkaste bidraget från
TFP, 2,7 procentenheter i genomsnitt per år
under perioden 2000–2007. Sveriges bidrag
låg under genomsnittet för EU-15, men var
i alla fall positivt till skillnad från Tysklands
och Finlands, se tabell 6.
Sammantaget kan konstateras att den svenska
tjänstesektorn är relativt omfattande, känne
tecknas av en positiv sysselsättningstillväxt
inom de privata delarna, verkar i växande
utsträckning på exportmarknaderna och
inom flera delar av sektorn har även produkt
ivitetstillväxten varit stark i ett internationellt
perspektiv. Dock har produktivitetstillväxten
utvecklats svagare under de senaste åren.
Orsaker till detta är temat för rapportens
andra del.

Sverige har också haft en gynnsammare
utveckling för detaljhandeln jämfört med
konkurrentländerna, se tabell 5. Bidraget
från TFP till produktivitetstillväxten inom
detaljhandeln var starkast i Sverige under
perioden 2000–2007, 3,4 procentenheter i
genomsnitt per år. Bidraget ökade jämfört
med den föregående perioden. Inom EU15 var bidraget betydligt lägre, endast 0,4
procentenheter per år. Finland hade också
ett relativt starkt bidrag från TFP, men det
krympte något under 2000-talet, från ett
mycket kraftigt bidrag under 1994–2000 på
4,3 procentenheter i genomsnitt per år. Stora
skillnader mellan länderna gäller även hotell
och restaurangbranschen, se tabell 6. Medan
Sverige hade ett negativt bidrag från TFP till
produktivitetstillväxten i denna bransch under
perioden 2000–2007, var utvecklingen den
motsatta i exempelvis Finland och Tyskland.
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Tabell 4. Företagstjänster, bidrag från TFP till produktivitetstillväxten i
Sverige och några stora konkurrentländer, procentenheter
		
Sverige
Tyskland
USA
1994–2000	-3,3	-4,5	-2,1
2000–2007
0,3	-2,2
2,0

UK
Frankrike
Finland EU-15
1,0	-1,6
0,7	-1,8
1,6	-0,7	-1,3	-0,8
Källa: EUKLEMS.

Tabell 5. Detaljhandeln, bidrag från TFP till produktivitetstillväxten i
Sverige och några konkurrentländer, procentenheter
		
Sverige
Tyskland
1994–2000
2,8
1,3
2000–2007
3,4	-0,1

USA
2,6
1,4

UK		Frankrike
0,3		
0,3
1,1		
0,2

Finland
4,3
3,1

EU-15
0,8
0,4

Källa: EUKLEMS.

Tabell 6. Bidrag från TFP till produktivitetstillväxten i några 		
tjänstebranscher, 2000–2007, procentenheter
Hotell och restaurang
Sverige	-1,4
Tyskland
0,7
USA	-0,1
UK	-0,4
Frankrike	-0,4
Finland
1,2
EU-15
-1,1

Post och telekom
Finansiella företag
4,7
1,5
3,0	-0,4
3,8
1,4
2,8
2,7
6,3
1,3
6,2	-1,1
3,7
2,1
Källa: EUKLEMS.

Hög produktivitetstillväxt i detaljhandeln – Varför?
Detaljhandeln i Sverige har uppvisat en hög produktivitetstillväxt jämfört med andra
länder. En viktig orsak till utvecklingen är att svensk detaljhandel ligger på framkant
när det gäller andelen moderna handelskoncept. Aktörer som IKEA, H&M, ICA,
El-giganten, Stadium med flera har satsat på stora butiker (som har hög försäljning per
anställd), gemensamma och samordande inköp av varor, utnyttjande av modern kom
munikationsteknologi och effektivisering av varudistributionen genom satsningar på
stora distributionscentraler.
Denna typ av modern detaljhandel har utnyttjat den potential som ligger i att utnyttja
varudistributionens stordriftsfördelar. Många andra aktörer inom detaljhandeln har
dragit lärdom av de affärsmodeller som de stora detaljhandelsföretagen använder sig av
och idag kännetecknas en allt större andel av detaljhandeln av ”moderna koncept”.
En anledning till denna utveckling är att svensk lagstiftning inte begränsar framväxten
av moderna koncept i samma utsträckning som i många andra länder. Exempelvis är det
relativt lätt att bygga stora butiker i externa köpcentrum. Generösa öppettidsregler har
också gjort det möjligt att hålla butiker öppna betydligt fler timmar per vecka än vad
som är fallet i många andra länder. Båda dessa faktorer har gjort det lättare att realisera
den moderna detaljhandelns fulla potential.
Utvecklingen har bland annat tagit sig uttryck i att sysselsättningsökningen de senaste
15 åren inom handeln har varit relativt begränsad samtidigt som försäljning haft en
snabb tillväxt. Detta gäller i synnerhet inom dagligvaruhandeln. En kompletterande
förklaring till utvecklingen är att lägstalönerna är relativt höga i Sverige och därmed
”tvingat” detaljhandelskedjorna att satsa på mindre personalintensiva koncept. En
annan konsekvens av denna utveckling är att kunderna i större utsträckning får göra en
större del av arbetet, vilket i och för sig kan vara negativt för hushållens produktivitet då
de i större utsträckning får ägna sig åt ”hushållsproduktion” snarare än att jobba med
sådant som är mer produktivt.
En annan konsekvens av den goda produktivitetsutvecklingen inom detaljhandeln är att
priserna under de senaste 15 åren ökat mindre än den allmänna prisutvecklingen, d.v.s.
detaljhandelns varor har blivit relativt billigare. För mer information se t ex Bergström,
F. m.fl., 2006, ’Detaljhandeln och produktivitetstillväxten.
Produktivitetstillväxten i svensk detaljhandel’, A2006:002, ITPS, Östersund.
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DEL 2: 									
PRODUKTIVITETSTAPPET FRÅN 2007 OCH 		
TJÄNSTENÄRINGARNAS ROLL
I detta avsnitt analyseras det produktivitets
tapp som har kännetecknat svensk ekonomi
under perioden 2007–2009. Vad beror det på
och vilken roll har tjänstesektorn haft?

4. Produktiviteten minskar för för
sta gången på flera decennier
Efter en svag utveckling för produktivitetstill
växten under 1980-talet kom den att känne
tecknas av en stark och accelererande utveck
ling från mitten av 1990-talet, för att under
de senaste tre åren falla, se diagram 4. Fallet
inleddes redan 2007, då det fortfarande rådde
högkonjunktur.
Prognosmakare har överraskats av att pro
duktiviteten i Sveriges näringsliv fortsatt att
falla sedan 2007, och inte visat en normal
och tillfällig nedgång i samband med kon
junkturnedgången. En så långdragen period
med fallande produktivitet i näringslivet har
inte inträffat under de senaste decenniernas
konjunkturnedgångar i Sverige.

Sedan 1980-talet har produktiviteten aldrig
tidigare fallit under nollstrecket.
Under tidigare konjunkturnedgångar har
sysselsättningen och antalet arbetade timmar
anpassat sig snabbare till nedgången för
produktionen, som exempelvis under den
djupa konjunkturnedgången i början på
1990-talet, se diagram 4. Därmed höll sig
produktivitetstillväxten uppe utan att falla.
Antalet arbetade timmar föll alltså kraftigare
då än förädlingsvärdet.
Under den senaste konjunkturnedgången har
i stället förädlingsvärdet fallit betydligt djupa
re än antalet arbetade timmar, vilket därmed
resulterat i den minskade produktiviteten.
Utmärkande för den senaste konjunkturned
gången är att särskilt tjänsteföretag behållit
personal trots svagare efterfrågan.

Diagram 4. Produktivitetstillväxten i näringslivet, 				
procentuell förändring
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En av förklaringarna till detta är att andelen
högkvalificerad arbetskraft ökat inom främst
kunskapsintensiva tjänsteföretag, och att det
är för liten tillgång på högkvalificerad arbets
kraft i högkonjunktur. Företagen har alltså
valt att behålla denna typ av arbetskraft inför
den kommande återhämtningen.
I slutet av den senaste högkonjunkturen upp
levde flera kunskapsintensiva branscher brist
på arbetskraft, som exempelvis datakonsulter,
arkitekter och tekniska konsulter. Redan nu
märks en tendens till ökad brist på arbetskraft
inom bland andra dessa tjänstebranscher.
Utvecklingen av sysselsättningen tyder alltså
på att företag med en ökad andel högkvalifi
cerad arbetskraft nu har en större benägenhet
att behålla arbetskraft under lågkonjunktur,
eftersom det blivit allt svårare att få tag på den
typen av arbetskraft. Det blir alltså mer kost
samt att göra sig av med sådan arbetskraft,
då det senare kommer att bli svårt att hitta
den på arbetsmarknaden. Konkurrensen om
den högkvalificerade arbetskraften kan alltså
komma att trissa upp kostnaderna.
Ytterligare en förklaring till varför tjänste
företagen valt att behålla personal under den
senaste lågkonjunkturen är att de förutser de
stora pensionsavgångarna under de närmaste
åren och en krympande tillgång på arbetskraft
som matchar de yrkeskunskaper som krävs i
verksamheten.
Ännu en förklaring till varför sysselsättningen
till och med ökat inom tjänstesektorn under
lågkonjunkturen är att efterfrågan upprätt
hållits relativt väl inom olika tjänstebranscher
medan främst exportindustrin drabbats av
finanskrisen och fallande efterfrågan. Även
tjänstebranscher drabbades mer eller mindre,
men vändningen i efterfrågan kom ovanligt
snabbt inom flera tjänstebranscher.9

Tjänstebranscherna stark
tillväxtmotor 2010–2011
Tjänstebranscherna kan väntas ge det
starkaste bidraget till BNP-tillväxten un
der de närmaste åren. Den inhemska ef
terfrågan, men även en ökad efterfrågan
på tjänster från exportmarknaden spelar
en större roll i denna återhämtning än
vid tidigare lågkonjunkturer enligt flera
bedömare, exempelvis Konjunktur
institutet och Almega (mars respektive
april 2010).
Tjänstesektorn har inte drabbats i samma
utsträckning av den internationella
konjunkturnedgången som industrin.
Inom tjänstesektorn vände produktionen
upp under andra kvartalet 2009. För
klaringen är en uppgång i den inhemska
efterfrågan, både på företagstjänster
samt tjänster riktade till hushållen. Efter
frågan på företagstjänster har också ökat
från utlandet. Utvecklingen har drivits
av den expansiva ekonomiska politiken,
både i Sverige och i omvärlden, med låga
räntor, sänkta inkomstskatter, infrastruk
turinvesteringar med mera. Stimulan
serna bidrar i hög grad till att hushållens
och den offentliga sektorns konsumtion
ökar, även under 2010–2011. Dessutom
har svenska hushåll, till skillnad från i
många andra länder, ett högt sparande
som ger utrymme för ökad konsum
tion. Även om tjänstebranscherna och
offentlig sektor spelar en ovanligt viktig
roll i den här återhämtningen så är det
trots allt den förbättrade konjunkturen i
omvärlden som betyder mest för BNPtillväxten. Genom en stigande efterfrå
gan från omvärlden ökar också bidraget
från industrin till BNP-tillväxten.ww

-7,5
1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
Produktivitet, Näringslivet
Antal arbetade timmar

2008 2010

Förädlingsvärdet
Källa; SCB, nationalräkenskaperna.

Se vidare exempelvis Almegas konjunkturbedömning
Återhämtning på halvfart, april 2010, samt Almegas Tjänsteindikator, januari 2010.
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5. Produktiviteten utvecklas
svagt även i ett internationellt
perspektiv
Sverige har gått från att ha haft en av de
snabbaste ökningstakterna av produktiviteten
i ekonomin bland EU-länderna från mitten av
1990-talet till att ha en klart sämre produkt
ivitetsutveckling jämfört med EU-området
från och med år 2007, se diagram 5. OECD:s
statistik över produktivitetsutvecklingen i
respektive OECD-land visar att produktivi
teten fortfarande ökade, om än i avtagande
takt i OECD totalt under 2007–2008,
medan den föll i Sverige.

att starta ett par år innan det djupa
fallet i världsproduktionen 2009.

6. Vad skiljer Sverige från de
största konkurrentländerna?

Det är möjligt att Sverige, som är en liten
öppen ekonomi, har en struktursamman
sättning i näringslivet som gör att Sverige
snabbare påverkas av vikande konjunktur,
men det är också möjligt att Sverige tappat
en del av de drivkrafter som tidigare lyfte
produktivitetstillväxten, vilket vi belyser i
följande avsnitt.

Det finns nu beräkningar av de olika
faktorer som påverkat utvecklingen av
Sveriges produktivitet fram till och med
år 2007. Denna typ av beräkningar, där
produktivitetsförändringen delas upp i olika
faktorer som kan förklara den, brukarbe
nämnas ”tillväxtbokföring”.11 Vi använder
EUKLEMS databas över tillväxtbokföring
(Growth and Productivity Accounts).Vi har
valt att jämföra perioderna 1994–2000 och
2000–2007, eftersom det är två perioder
som sträcker sig från en konjunkturtopp till
närmast kommande konjunkturtopp, för
att få med effekter av konjunktursvängningar
på tillväxten under en hel konjunkturcykel i
båda perioderna. (Under 1995–1996
inträffade en kort konjunktursvacka i
svensk ekonomi).

Diagram 5 visar också att ökningstakten för
Sveriges produktivitet började avta redan
från och med år 2003. Den långsiktiga
trenden för produktivitetsutvecklingen i
industriländerna som grupp har också pekat
nedåt under 2000-talet, enligt Conference
Boards10 analys. Först under år 2009 bör
jade produktiviteten falla globalt, med 1,3
procent, och för första gången sedan början
av 1980-talet, enligt Conference Board.Sve
riges fallande produktivitet avviker alltså med

Diagram 5. Produktivitetstillväxten i Sverige, EU-15 samt OECD,
procentuell förändring

Vidare visar tabell 7 bidraget till produktivi
tetstillväxten från olika produktionsfaktorer.
Vi ser att bidraget från arbetskraftens sam
mansättning ökat en tiondel under 2000–
talet. Det förklaras av att andelen högut
bildad arbetskraft ökat sin andel av det
totala antalet arbetade timmar.

Tabell 7 visar att produktionstillväxten i
Sveriges ekonomi totalt (inklusive offentlig
sektor) var stark under hela perioden 1994–
2007, sett i ett historiskt perspektiv. Under
hela perioden steg Sveriges BNP med 3,3
procent per år i genomsnitt. Under perioden
1981–1993 låg motsvarande tillväxttakt betyd
ligt lägre, på 1,3 procent i genomsnitt per år.12

4

4

Tabell 7. Bidrag till Sveriges produktivitetstillväxt, procentenheter

3

3

2

2

1

1

Totalt
Genomsnitt
Genomsnitt
procentuell förändring
1994–2000			
2000–2007
Produktionstillväxten
3,6			 3,0
(förädlingsvärdet i fasta priser)				
arbetade timmar
0,7			 0,4
Produktivitetstillväxt
2,8			 2,6

0

0

-1

-1

-2

-2

-3
97

Sverige

98
OECD

99

00
EU 15

01

02

03

04

05

06

07

08

Källa:OECD, SCB.

0,3
0,4
0,9
1,0

Källa: EUKLEMS.

09

Se The 2010 Productivity Brief: Productivity, Employment, and Growth in the World´s Economies, Bart van Ark,
Vivian Chen, Abhay Gupta, Gad Levanon, Andre Therrien, Conference Board, januari 2010. Se även Recent
Productivity Developments in the World Economy, Conference Board, våren 2010.
Se även Total Economy Database, september 2010.
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Tittar man på de två delperioderna 1994–
2000 och 2000–2007 visar jämförelsen att
tillväxten var något lägre under den senare
perioden. Däremot var ökningen i antalet
arbetade timmar lägre under 2000–2007,
vilket resulterade i att produktivitetstillväxten
var endast något svagare under den senare
perioden jämfört med 1994–2000.

Tillväxtbokföring kommer från den engelska benämningen Growth Accounting, där produktivitetsförändringen delas
upp på förklaringsfaktorer, såsom bidrag från det produktionskapital och sammansättningen av den arbetskraft som
används. Dessutom ingår en resterande komponent, som brukar benämnas totalfaktorproduktiviteten (TFP), där
alla övriga förklaringsfaktorer, som inte fångats in separat, ingår. Det kan handla om i vilken grad forskning och
utveckling, organisationsförbättringar med mera bidrar till produktivitetstillväxten. TFP mäter också hur effektivt
produktionsresurserna används.
12
I maj 2010 kom de svenska nationalräkenskaperna med reviderade tal från och med 1993, som EUKLEMS databas
ännu inte uppdaterats med. Bilden av utvecklingen i svensk ekonomi har emellertid inte förändrats på något avsevärt sätt.
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Efterfrågan på högkvalificerad arbetskraft har
stigit särskilt under 2000-talet, vilket gäller i
synnerhet högteknologisk industri och kun
skapsintensiva tjänster.13
Högkvalificerad arbetskraft har också särskilt
stor betydelse för nya, snabbväxande företag
i Sverige, där bland annat IT-företag och
företag inom bioteknik- och läkemedel ingår.
I en enkätundersökning svarar de 50 mest
snabbväxande nya företagen att god tillgång
på kvalificerad arbetskraft från högskolor och
universitet varit en av de viktigaste faktorerna
bakom deras tillväxt.14
Däremot har bidraget till produktivitets
tillväxten från både IT-kapitaltjänster samt
övriga kapitaltjänster minskat under 2000talet jämfört med perioden 1994–2000.
Tidigare forskning har visat att ökade inves
teringar i och användning av IT-kapital bi
dragit till att dra upp produktivitetstillväxten
från mitten av 1990-talet jämfört med tid
igare perioder.15 Nu visar alltså den senaste
statistiken att bidraget från IT- och övrigt
kapital börjat krympa under senare år.

produktionskapital. Som vi nämnt i tidigare
avsnitt handlar dessa resterande faktorer
om hur effektivt kompetens, maskiner, IT
och annat produktionskapital används. Här
fångas även faktorer såsom forskning och
utveckling, design, marknadsföring med
mera in. Som vi tidigare nämnt samlas dessa
övriga faktorer i en residual i tillväxtbok
föringen som brukar benämnas den totala
faktorproduktiviteten, TFP.
TFP har bidragit i något högre grad till
produktivitetstillväxten under 2000-talet fram
till år 2007 jämfört med tidigare, se tabell 7.
Det har också visat sig att Sverige har haft ett
något starkare bidrag från TFP till produk
tivitetsökningen under 2000–2007 jämfört
med de fem största konkurrentländerna, med
undantag för Finland, se tabell 8. I jämförelse
med 15 EU-länder var SverigesTFP-bidrag
också större under perioden.
För Sverige, USA och Storbritannien ökade
bidraget från TFP under perioden 2000–
2007 jämfört med perioden 1994–2000.
För Tyskland, Frankrike, Finland och för
EU-15 däremot minskade det.

Man kan också mäta de resterande faktorer
som påverkar och bidrar till produktivitets
tillväxten, det vill säga faktorer utöver arbets
kraftens sammansättning samt fysiskt

Tabell 8. Bidrag från TFP till produktivitetstillväxten i Sverige och
några stora konkurrentländer 2000–2007, procentenheter
		
Sverige			 Tyskland
USA
UK
Frankrike
Finland
EU-15
2000		
1,5		
2,0
0,8
0,4
2,0
2,3
1,3
2001		-1,1		
0,4
0,3
0,0	-0,5
0,8	-0,1
2002		
2,5		
0,1
0,7	-0,2
1,2	-0,2	-0,1
2003		
1,1		-0,4
1,5	-0,2
0,6
0,2	-0,3
2004		
2,3		
0,4
1,9
1,1
0,0
2,5
0,5
2005		
1,1		
1,4
0,8
0,9
0,6
0,8
0,7
2006		
1,4		
2,1
0,1
1,0
1,5
2,9
1,3
2007		-1,0		
0,6	-0,3
0,8	-0,2
1,8
0,5
									
1994–2000
0,7		
0,9
0,3
0,4
0,9
2,0
0,6
2000–2007
1,0		
0,8
0,7
0,5
0,6
1,4
0,5
Källa: EUKLEMS.

Andelen ligger till och med högre inom företagstjänster än inom el- och optikindustrin i Sverige, som inom industrin
är en av de branscher som har den högsta andelen högkvalificerad arbetskraft. Se EUKLEMS databas.
14
Se rapport om Sweden Technology Fast 50, Deloitte, oktober 2009.
15
Se exempelvis SNS, Konjunkturrådets rapport 2007, Tillväxt i otakt, Stefan Lundgren,
Harald Edquist och Arvid Wallgren.
13
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Även i andra industriländer har bidraget
från TFP till produktivitetstillväxten mattats
av, enligt Conference Board, som analyserat
TFP-utvecklingen även för länder utanför EU.
För industriländer totalt minskade bidraget
från TFP från 0,6 procentenheter per år under
1995–2005, till -0,1 procentenheter per år
2005–2008, enligt Conference Board.16
I Sverige ser emellertid utvecklingen ännu mer
negativ ut under de senaste åren, eftersom
bidraget från TFP började minska redan 2007.
Jämfört med Sveriges fem största konkurrent
länder samt EU-15 har Sverige visat den mest
negativa utvecklingen från och med 2007
enligt EUKLEMS data. Bidraget från TFP
minskade även i USA och Frankrike 2007,
men i mindre grad än i Sverige. I övriga länder
var bidraget alltså fortfarande positivt år 2007.
För Sverige minskade bidraget från TFP
med en hel procentenhet 2007. Det kan
jämföras med att Sveriges TFP tidigare
bidragit klart positivt till produktivitets
tillväxten under 2002–2006. Under hela
perioden 2000–2007 uppgick det positiva
bidraget till en procentenhet i genomsnitt
per år. I Finland bidrog TFP ännu något
starkare under den perioden, och även under
2007 var bidraget relativt starkt i Finland,
1,8 procentenheter, enligt EUKLEMS.

Conference Board. Sverige hade därmed ett
betydligt större negativt bidrag från TFP
jämfört med nordvästra Europa, som hade
ett motsvarande negativt bidrag på i genom
snitt 1,2 procentenhet 2008. Euroområdet
hade ett negativt TFP-bidrag på 1,3 procent
enheter samma år.
Endast Danmark och Norge hade ett större
negativt bidrag från TFP än Sverige bland de
länder och länderområden vi jämför med i
tabell 9.
Danmark sticker ut med ett negativt bidrag
från TFP under hela perioden 1995–2008,
medan Sverige hade ett lika starkt positivt
bidrag under perioden 1995–2005 som
exempelvis tillväxtländerna (”Emerging
markets”). Sveriges TFP–bidrag var under
denna period starkare än motsvarande inom
EU och OECD totalt.
Det går inte att dra några långtgående slut
satser från jämförelserna av TFP–utvecklingen
för endast ett fåtal år, och det krävs djupare
forskning om vad skillnaderna kan bero
på, men vi noterar att vissa länder, såsom
Sverige, Norge och Danmark, avviker från
flertalet andra länder under de senaste åren,
med en mer negativ utveckling.

Conference Board har räknat fram utveck
lingen för TFP fram till och med år 2008
och uppdaterat sina beräkningar, senast i
september 2010. Som tabell 9 visar började
Sveriges TFP att bidra negativt till produkt
ivitetstillväxten år 2007.
Conference Boards data visar att Sveriges
TFP fortsatte att bidra negativt år 2008,
och i ännu högre grad än 2007.17
Sveriges TFP drog ned produktivitetstillväxten i Sverige med hela 3,3 procent
enheter år 2008, enligt beräkningen från
Conference Board har valt att redovisa perioderna 1995-2005, 2005-2008 samt 2007 och 2008 för sig i sin rapport.
Beräkningsmetoderna skiljer sig något mellan Conference Boards Total Economy Database och dem som används i
EUKLEMS databas, men påverkar inte förändringstalen för TFP totalt i ekonomierna i någon större omfattning.
Conference Board använder samma metod som EU KLEMS bortsett från hur de beräknar bidraget till produktivitetstillväxten från humankapitalet, med andra ord metoden för att beräkna bidraget från arbetskraftens sammansättning
av olika grader av kompetens. Dessutom skiljer sig databaserna åt när det gäller de statistiska underlagen. Medan Total
Economy Database i huvudsak baseras på nationalräkenskaperna baseras EUKLEMS i högre grad på industridata, som
aggregeras till den ”totala ekonomin”. För den totala ekonomin skiljer sig emellertid TFP-talen i de två databaserna
marginellt vilket gör det intressant att visa utvecklingen för TFP även för år 2008 enligt Conference Board.
16
17

19

Investeringar i ”strategiskt” kapital har minskat – 				
en av flera möjliga förklaringar

Tabell 9. Bidrag från TFP till produktivitetstillväxten
			

1995–2005
2005–2008
2007
2008
Världen		
0,8
1,1
1,7	-0,2
Emerging markets
1,1
2,2
3,0
0,8
Industriländer		
0,6	-0,1
0,3	-1,2
EU-15		
0,3
0,0
0,2	-1,4
EU-27		
0,5
0,3
0,5	-1,1
Nordvästra Europa
0,6
0,1
0,2	-1,2
OECD		
0,4
0,0
0,5	-1,4
Euroområdet		
0,3
0,0
0,3	-1,3
Latinamerika		-0,2
0,4
1,1	-0,9
Afrika		
1,3
1,9
2,1
1,1
Mellanöstern		
1,0
1,9
2,1
1,7
Central- och östeuropa
1,3
0,4
0,8	-2,0
USA		
0,9	-0,5	-0,2	-0,9
Japan		
0,1
0,1
1,2	-1,3
Brasilien		-0,4
1,0
1,9
1,0
Ryssland		
5,1
5,9
6,6
4,3
Indien		
1,3
2,7
3,3
0,9
Kina		
1,2
2,7
4,1
1,3
Sverige		
1,1
-0,8
-0,9
-3,3
Norge		
0,5	-2,7	-2,6	-3,4
Finland		
1,8
1,4
2,8	-1,1
Danmark		-0,4	-1,5	-1,3	-3,4

Sveriges relativt starkare TFP-tillväxt än flera andra konkurrentländer under större delen
av 2000-talet talar för att Sverige har haft ett relativt större bidrag från immateriella
investeringar till produktivitets-tillväxten. Ny forskning har kommit fram till att en stor
del av den starka produktivitetstillväxten i Sverige under perioden 1995-2004 förklaras
av immateriella investeringar, som normalt fångas in i TFP-residualen.18 Det handlar om
faktorer såsom forskning och utveckling, design, marknadsföring, företagsledning och ar
betsorganisation, och hur effektivt produktionsresurserna används. Det som inom företag
brukar kallas ”strategiskt kapital” eller ”kunskapskapital”. Investeringar i detta strategiska
kapital motsvarar ofta inköp av tjänster från företag som specialiserat sig på forskning och
utveckling, design, marknadsföring, organisationslösningar med mera. Nära hälften av hela
produktivitetstillväxten i Sveriges näringsliv under perioden 1995-2004 förklaras av inves
teringar i denna typ av immateriellt kapital, enligt Edquist (2009).
Edquist (2009) visar också att bidraget från immateriella investeringar till produktivitets
tillväxten har minskat om vi jämför perioden 2000-2004 med 1995-2000. Ännu saknas
motsvarande beräkningar för åren efter 2004, men eftersom vi känner till att TFP i hög
grad består av immateriella investeringar och vi vet att Sverige under de senaste åren tappat
det positiva bidraget från TFP, kan vi misstänka att de immateriella investeringarna inte
varit tillräckliga under senare år för att fortsätta bidra positivt till produktivitetstillväxten.
Det saknas som sagt uppgifter om vilka specifika immateriella investeringar som tappat fart
under senare år, men en faktor som hållit tillbaka tillväxten inom tjänstesektorn är ökad
brist på arbetskraft inom främst kunskapsintensiva branscher. Det negativa bidraget från
TFP startade under 2007, som fortfarande var ett högkonjunkturår. Det året höll ökad
brist på personal tillbaka tillväxten inom tjänstesektorn.

Källa: The Conference Board, september 2010.

Nedgången för produktiviteten i Sverige under 2007-2009 är unik i ett historiskt pers
pektiv, och en stor del ser ut att kunna förklaras av att bidraget från TFP slår om från
positivt till negativt. Dessutom har, som vi tidigare belyst, det positiva bidraget från
IT- och annat kapital minskat under senare år.

Se Harald Edquist, IFN, september 2009, Can Investment in Intangibles Explain the
Swedish Productivity Boom in the 1990s?
18

20

21

7. Hur skiljer sig produktivitets
tillväxten mellan branscher?
Går det att identifiera om det är några
särskilda branscher som bidrar till att dra
ned produktivitetstillväxten i Sverige?
Om vi börjar med att jämföra industrin
och företagstjänster har produktiviteten
fallit kraftigt för båda sektorerna, och
djupast för industrin, se diagram 6. För den
privata tjänstesektorn totalt var nedgången
inte lika djup.

en betydligt högre nivå än tidigare, i
genomsnitt på 2,7 procent per år jämfört
med endast 0,3 procent per år under 1994–
2000, enligt EUKLEMS data. Särskilt från
och med år 2003 tog produktivitetstillväxten
fart inom företagstjänster, då den årliga
tillväxttakten låg på hela 4,4 procent per
år.19 Under perioden 2008–2009 däremot
föll produktiviteten inom företagstjänster
kraftigt, med 6 procent i genomsnitt per år.20

Diagram 6 visar också att produktivitets
tillväxten var stark inom industrin under
större delen av perioden 1994–2006, med
undantag för lågkonjunkturåret 2001. Som
tidigare nämnts bidrog i hög grad immate
riella investeringar samt ökad användning av
IT till den höga produktivitetstillväxten från
mitten av 1990-talet till mitten av 2000-ta
let. En stor del av dessa investeringar görs ge
nom inköp av olika typer av företagstjänster.
Under perioden 2000–2007 låg också pro
duktivitetstillväxten inom företagstjänster på

Diagram 6. Produktivitetstillväxten i gruv- och tillverkningsindustrin,
i företagstjänster samt i den privata tjänstesektorn totalt,
procentuell förändring 1994–2009, kalenderkorrigerat
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Tabell 10. Bidrag till produktivitetstillväxten, procentenheter
Tillverkningsindustrin			 Genomsnitt Genomsnitt
procentuell förändring			 1994–2000 2000–2007
Produktionstillväxten			
8,2
4,8
(förädlingsvärdet i fasta priser)				
arbetade timmar			
1,3	-0,7
Produktivitetstillväxt, procentuell förändring			
6,8
5,5
		
Bidrag till produktivitetstillväxten:				
arbetskraftens sammansättning			
0,3
0,3
IT-kapitaltjänster			
0,8
0,3
övriga kapitaltjänster			
2,0
0,8
TFP (residual)				
3,9
4,0

Företagstjänster			 Genomsnitt Genomsnitt
procentuell förändring			 1994–2000 2000–2007
Produktionstillväxten			
5,7
4,7
(förädlingsvärdet i fasta priser)				
arbetade timmar			
5,3
2,0
Produktivitetstillväxt, procentuell förändring			
0,3
2,7
		
Bidrag till produktivitetstillväxten:				
arbetskraftens sammansättning			
0,1
0,5
IT-kapitaltjänster			
1,6
0,7
övriga kapitaltjänster			
1,9
1,2
TFP (residual)				-3,3
0,3
Källa: EUKLEMS, november 2009.

-15
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1998

2000

Företagstjänster
Gruv- och tillverkningsindustrin

2002

2004

2006

2008

2010

Privat tjänstesektor
Källa: SCB, nationalräkenskaperna.

Enligt de nya, reviderade nationalräkenskaperna från maj 2010, uppgick tillväxttakten till hela 5,9 procent i
genomsnitt per år 2003-2006,kalenderkorrigerat, se tabell 11.
20
Beräkningen för perioden 2008-2009 har här gjorts utifrån nationalräkenskaperna för företagstjänstbranschen
(SNI 71-74), faktiska, ej kalenderkorrigerade tal, eftersom EUKLEMS data sträcker sig endast till och med år 2007.
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Det har alltså skett en markant försämring
under senare år. I tabell 11 redovisar vi
produktivitetsutvecklingen inom företags
tjänster, kalenderkorrigerat, enligt de senaste
svenska nationalräkenskaperna, för att få en
hel sammanhängande tidsserie fram till och
med 2009.
Vad var det som gjorde att produktiviteten
förbättrades under 2000-talet inom företags
tjänster? Med hjälp av tillväxtbokföring kan vi
urskilja att produktiviteten inom företags
tjänster under 2000–2007 drogs upp av ett
ökat bidrag från arbetskraftens samman
sättning samt att bidraget från TFP slog
om från kraftigt negativt till lite positivt, se
tabell 10. Däremot minskade det positiva
bidraget från IT- och annat kapital under
perioden jämfört med 1994–2000.
Ett likande förlopp inträffade för tillverk
ningsindustrin som för företagstjänster.
Tillverkningsindustrins produktivitetstillväxt
dämpadesnågot under 2000–2007, men
låg ändå kvar på en hög nivå.
Under 2002–2006 uppgick den till hela 7,7
procent i genomsnitt per år. Bidraget från
TFP var mycket starkt under denna period,
hela 6,4 procentenheter av produktivitetstill
växten på 7,7 procent per år. Tillverkningsin
dustrin har alltså haft en hög produktivitets
tillväxt under hela den undersökta perioden
1994–2007 samtidigt som dess investeringar i
immateriella tillgångar ökade avsevärt.
Först under 2007 upphörde det starka
bidraget från TFP inom tillverkningsindu
strin, då det föll till nära noll.
I följande avsnitt lyfter vi fram ännu en av
flera möjliga förklaringar till varför produkt
iviteten inom företagstjänster började falla år
2007, men efterlyser också vidare forskning
på området. Det handlar inte om att före
tagstjänster minskat i betydelse, utan snarare
om att dessa kunskapsintensiva tjänster fått
ökad betydelse. Efterfrågan på dessa tjänster
har varit stark och även hållits uppe under
finanskrisen 2008–2009. Det är snarare re
sursbrist som varit den begränsande faktorn,
det vill säga främst brist på högkvalificerad
arbetskraft inom företagstjänster.

Tabell 11. Produktivitetstillväxt
inom företagstjänster (SNI 71–74)
i Sverige 1994–2009, kalender
korrigerat
År
Procentuell förändring
1994
2,0
1995	-3,0
1996	-3,9
1997
1,7
1998	-0,9
1999	-0,3
2000	-3,7
2001	-0,6
2002
1,3
2003
4,8
2004
7,6
2005
4,6
2006
6,8
2007	-1,2
2008	-3,7
2009	-8,0
Källa: SCB, nationalräkenskaperna.

8. Hur ser utvecklingen av
TFP ut inom tjänstesektorns
olika branscher?
De branscher som hade ett större och
positivt bidrag från TFP till deras produkt
ivitetstillväxt under perioden 2000–2007
jämfört med den föregående perioden
1994–2000 var detaljhandeln, post och
telekommunikation samt företagstjänster,
se tabell 12. Det starkaste bidraget från TFP
hade post och telekom samt detaljhandeln
under den senare perioden. Den största
förbättringen av bidraget från TFP mellan
perioderna hade företagstjänster, hela 3,6
procentenheter större bidrag under 2000–
2007 jämfört med den föregående perioden.
Förbättringen var också relativt stor för
finansiella företag samt post och telekom.
Det som däremot oroar är att alla tjänste
branscher utom post och telekom hade
tappat det positiva bidraget från TFP under
år 2007. Det största negativa bidraget
uppstod inom hotell och restaurang, -5,6
procentenheter. För hela tjänstesektorn låg
det negativa bidraget från TFP under 2007
på i genomsnitt 1,4 procentenheter.

inom större delen av tjänstesektorn år 2007 är
att de arbetskraftsintensiva tjänstebranscherna
slog i ”kapacitetstaket” det året. Det vill säga,
de utnyttjade sin arbetskraft närmast maximalt
och så effektivt som möjligt. Det som höll
tillbaka produktionstillväxten per sysselsatt var
alltså otillräcklig tillgång på arbetskraft som
behövdes inom tjänstesektorn för att kunna
öka produktionen ytterligare.
Under 2007 var efterfrågan för inte minst
företagstjänster hög samtidigt som en stor
andel av företagen hade brist på arbetskraft.
Med andra ord jobbade de för fullt för
att möta den starka efterfrågan, men kapa
citetenvar inte tillräcklig. Därmed bromsades
produktionstillväxten, trots fortsatt uppgång
i efterfrågan. Denna utveckling illustreras i
Almegas tjänsteindikator, se diagram 7 på
nästa sida.
Tjänsteindikatorn, som speglar produktions
tillväxten i den privata tjänstesektorn, fort
satte att stiga under 2007 medan det faktiska
utfallet för produktionen enligt national
räkenskaperna visar en avmattning samma år.

För tjänstesektorn var 2007 ännu ett hög
konjunkturår. Först under 2008 inleddes en
avmattning, och först under tredje kvartalet
samma år började tjänsteproduktionen att
minska. Att TFP började falla redan 2007
kan alltså inte förklaras av en konjunktur
nedgång för tjänstesektorn det året. En
möjlig förklaring till nedgången för TFP

Tabell 12. Bidrag till produktivitetstillväxten från TFP i några 		
tjänstebranscher i Sverige, procentenheter
			
1994–2000
2000–2007
2007
Parti– och detaljhandel
2,4
2,6	-1,3
varav detaljhandel*
2,8
3,4	-1,2
Hotell och restaurang
2,0	-1,4	-5,6
Post och telekommunikation
1,8
4,7
3,5
Finansiella företag	-2,0
1,5	-1,5
Fastighetsförvaltning
0,3	-1,7	-2,1
Företagstjänster, uthyrning	-3,3
0,3	-1,3
Utbildningsföretag	-0,6	-0,6	-0,9
Hälso- och vårdföretag	-0,7	-1,0	-0,3
Källa: EUKLEMS.
* Exklusive handel med motorfordon samt reparationer.
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Nu tolkar Almega den senaste tjänste
indikatorn, för tredje kvartalet 2010, som
att det sannolikt blir en upprepning liknande
2007 när det gäller tillväxten i den privata
tjänstesektorn år 2010. Med andra ord har
flaskhalsarna inom kunskapsintensiva tjänste
branscher återkommit snabbt under året,
vilket kommer att hämma tillväxten i tjänste
sektorn.21
Det går inte att dra någon skarp parallell
mellan tjänstesektorns och industrins
minskade bidrag från TFP, eftersom en ned
gång för industrins TFP i högre grad speglar
att det fysiska produktionskapitalet utnyttjas
allt mindre effektivt. Det kan bero på att
befintliga maskiner respektive informations
teknologi inte går att använda mer effektivt
och alltså utnyttjas maximalt.
Ett tredje alternativ är att maskiner och
teknologi blivit föråldrade, och att det skulle
behövas investeringar i ny, mer effektiv och
kapacitetshöjande teknologi. Men, som vi
tidigare påpekade, använder industrin också
i hög grad olika företagstjänster som har
bidragit starkt till en ökad produktivitet. En
nedgång för industrins TFP-bidrag kan alltså
också handla om att industrin investerat i

mindre grad än tidigare i kunskapsintensiva
tjänster, såsom forskning och utveckling,
tekniska tjänster, arkitekttjänster och andra
konsulttjänster från tjänsteföretag.
Det vore hur som helst fel att dra slutsatsen
att immateriella investeringar blivit mindre
betydelsefulla för produktivitetsutvecklingen.
Det minskade bidraget från TFP från och med
2007 talar ju i stället för att investeringarna i
immateriella tillgångar måste öka takten, för
att återvinna en hög produktivitetstillväxt.
Utan det ökade kunskapsinnehållet i pro
duktionen och produkterna som ska säljas på
marknaderna i Sverige och utomlands tappar
Sverige konkurrenskraft. De länder som satsar
mer på ett ökat tjänste- och kunskapsinnehåll,
och som därmed kommer att ha ett starkare
bidrag från TFP till produktivitetsutveck
lingen, kommer med stor sannolikhet klara
sin konkurrenskraft bättre än länder med en
sämre utveckling av TFP.
Långsiktiga satsningar på ett ökat tjänste- och
kunskapsinnehåll i ekonomin bidrar till en hö
gre produktivitetstillväxt och konkurrenskraft.
Sverige har tappat det tidigare starka bidraget,
men kan återvinna det med nya satsningar.

Diagram 7. Tjänsteindikatorn för produktionstillväxten i den 		
privata tjänstesektorn och det faktiska utfallet från SCB
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Se vidare ”Redan tecken på flaskhalsar i tjänstesektorn”, Tjänsteindikatorn, Almega, 26 augusti 2010.
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AVSLUTNING
Bakom Sveriges produktivitetsfall under de
senaste åren ligger ett minskat bidrag från
flera faktorer, både från IT-kapitaltjänster,
övriga kapitaltjänster samt andra faktorer,
såsom forskning och utveckling och annat
strategiskt kapital. Framförallt vad gäller
de senare faktorerna har Sverige under de
senaste åren visat en sämre utveckling än i
konkurrentländerna. Det talar för att närings
politiken i betydligt högre grad bör inriktas
på åtgärder som stimulerar investeringar i
kunskapsintensiv tjänsteproduktion, och med
hänsyn till de speciella förutsättningar som
tjänsteföretagen verkar utifrån.
Även om Sverige under första halvåret 2010
uppvisat en stark återhämtning vad gäller pro
duktionstillväxten, har även sysselsättningen
ökat oväntat och produktiviteten förutspås
öka långsammare framöver jämfört med
tidigare uppsving från mitten av 1990-talet,
enligt exempelvis Konjunkturinstitutets
bedömning (juni 2010).
En positiv åtgärd som skulle bidra till ut
vecklingen av den kunskapsintensiva tjänste
produktionen vore om skatteincitament
för forskning, utveckling och innovationer
infördes även i Sverige. Liknande incitament
har redan införts i över 20 andra OECDländer, där kostnaderna för FoU reduceras
med en viss andel av investeringarna genom
skattereduktion. En annan positiv följdeffekt
bland de länder som satsat på dessa incita
ment har varit ökade utländska direktinve
steringar i dessa länder.22 En förutsättning för
att åtgärden skulle gynna innovationer även
i tjänsteföretag vore om begreppet ”forsk
ning och utveckling” breddades till att även
inbegripa satsningar på innovationer inom
tjänsteföretag.
En avgörande faktor för framgång, för både
de etablerade samt för de framväxande
kunskapsintensiva tjänsteföretagen, är god
tillgång på högkvalificerad arbetskraft, efter
som tjänsteproduktionen i hög och växande
grad baseras på detta humankapital.

I denna rapport har några huvudsakliga
faktorer som ligger bakom den minskade
produktiviteten inom Sveriges näringsliv
under de senaste tre åren identifierats.
Utifrån denna grundläggande information
behövs forskning i vad som kan förklara
varför investeringarna i IT- och annat
produktionskapital inte varit högre, för
att motverka den svagare produktivitets
utvecklingen.
Förutom att den allvarliga och globala
finanskrisen medfört en kraftig nedgång i
olika typer av investeringar under lågkon
junkturen, ser det ut som om investeringarna
varit för låga även innan finanskrisen.
Det ser än mer allvarligt ut om en ökad
osäkerhet om återhämtningen i Sverige och
omvärlden kommer att skjuta en uppgång
för investeringar framåt i tiden. Den oro över
flera länders stora budgetunderskott och
utlandsskulder som väckts under våren 2010,
och de åtstramningar samt regleringar av
finansiella institutioner som nu ligger i pipeli
ne, kan komma att motverka de investeringar
som så väl behövs för att höja produktiviteten
och konkurrenskraften inom näringslivet i
Sverige och andra länder.
Det behövs mer djupgående analyser, och
helst även på företagsnivå, för att kunna dra
slutsatser om vilken typ av investeringar som
bidragit i mindre grad till produktivitetsut
vecklingen och varför dessa investeringar inte
varit högre. Därmed skulle det underlätta
att identifiera mer i detalj vilka åtgärder som
bör sättas in för att öka de investeringar som
skulle bidra till en ökad produktivitetstillväxt.
En viktig fråga är att också undersöka varför
företagen inte ökat sina immateriella investe
ringar i högre grad under senare år, för
att öka sin produktionskapacitet och
konkurrenskraft.

Se ”Agenda för Sverige”, Jan Edling, april 2010.
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Sambandet mellan konkurrens, spetsteknologi, 			
humankapital och produktivitetstillväxt
Den globala konkurrensen i form av ökad etablering av utländska företag ökar både
bland tjänsteföretag och bland företag som köper tjänster. Det har länge bland forskare
varit omtvistat på vilket sätt konkurrens mellan företag främjar teknisk utveckling och
innovationer. Den etablerade synen har varit att alltför hård konkurrens mellan företag
hämmar den tekniska utvecklingen, innovationstakten och den ekonomiska tillväxten.
Orsaken är att alltför hård konkurrens pressar ner vinsterna så att inget av företagen kan
avsätta tillräckligt mycket resurser till teknisk utveckling och lansering av innovationer.
Därför har de flesta länder infört regler som ger innovativa företag en tidsbegränsad
ensamrätt på tillverkning och försäljning av produkter som de fått patent på. Motpres
tationen från företaget är att patenthandlingarna blir offentliga för att främja kunskaps
spridningen. På senare tid har denna klassiska syn reviderats. Genom insatser av bland
andra forskarna Phlippe Aghion och Rachel Griffith har det klargjorts, både teoretiskt
och empiriskt, att ökad konkurrens mellan företag under vissa förutsättningar ökar
TFP snarare än minskar den. En av dessa förutsättningar är att företagen kan undvika
konkurrens och prispress genom att investera i FoU och innovationer. Men det är bara
företag som ligger nära den teknologiska fronten som höjer TFP genom att konkur
rera med att satsa på teknisk utveckling och innovationer. Företag som ligger långt från
den teknologiska frontlinjen har en långsammare tillväxt i TFP. Sett i ljuset av dessa
nya rön kan resultatet i föreliggande analys tolkas som att fallet i TFP i allmänhet och
i tjänstsektorn i synnerhet skulle kunna bero på att en allt mindre andel av företagen i
framförallt tjänstesektorn ligger nära den teknologiska frontlinjen. Brist på ett tillräck
ligt stort nettoinflöde av välutbildad arbetskraft skulle kunna vara orsaken till att det
genomsnittliga avståndet till den teknologiska frontlinjen har ökat. Detta kan i sin tur
ha minskat Sveriges attraktivitet för världsledande företag i de tjänstebranscher där ny
teknik utvecklas. Därmed kan tillväxten i TFP ha minskat över tiden. Denna ansats till
förklaring av den minskade produktiviteten i bland annat tjänstesektorn är spekulativ
men den genererar ett antal hypoteser som bör prövas i kommande studier.

Ännu ett område som det behövs fortsatta
analyser samt metodutveckling inom är hur
produktionsvolymer och förädlingsvärden
ska kunna mätas bättre i den officiella statis
tiken, både i Sverige och i andra länder. Det
saknas bland annat dataunderlag över hur
vissa tjänsters kvalitet förändras över tiden.
För dessa tjänster används ofta timtaxor som
underlag för att mäta prisutvecklingen. Denna
mätmetod innebär att kvalitetsförändringar
inte fångas upp fullt ut i tjänsteprisindex som
används för att räkna om produktionen
från löpande till fasta priser.23

tjänsteföretagen verkar utifrån. Exempelvis
vore ett införande av skatteincitament för
FoU och innovationer en sådan åtgärd.

Utvecklingen av tjänsteutbudet inom de
berörda branscherna öppnar dock upp nya
möjligheter för att mäta prisutvecklingen på
ett bättre sätt. För vissa branscher, exempel
vis IT-branschen, utgör en allt större del av
försäljningen standardtjänster vilket möjliggör
att metoden med timtaxor kan undvikas. Allt
fler avancerade tjänster tenderar nu alltså att
standardiseras, och säljas i ”paketlösningar”
till flera kunder. SCB tillsammans med statis
tikproducenter i andra länder bör därför f
ortsätta detta arbete för att undersöka möjlig
heterna att få fram dataunderlag från tjäns
teföretag som möjliggör prisjämförelser över
tiden för samma typ av tjänst. Därmed skulle
man kunna fånga in om tjänsternas kvalitet
förändrats över tiden och därmed påverkat
prisutvecklingen. I så fall skulle
också produktivitetsutvecklingen inom
tjänstesektorn kunna mätas ännu bättre.

- Tjänstenäringarna utgör en stor del av
svensk ekonomi och det finns förvånansvärt
lite kunskap om vilken roll den spelar för
den svenska ekonomins utveckling. En av
förklaringarna kan vara att det är brist på
mer detaljerad statistik över tjänstebranschers
utveckling. Därför bör det också läggas upp
en långsiktig handlingsplan för SCB:s fort
satta arbete med att förbättra den ekonomiska
statistiken och särskilt utvidga och förbättra
måtten på variabler såsom export, prisut
veckling, förädlingsvärden, sysselsättning och
produktivitet för olika tjänstebranscher.

- En avgörande faktor, för både de etablerade
samt för de framväxande kunskapsintensiva
tjänsteföretagen är god tillgång på högkvali
ficerad arbetskraft. De flaskhalsar som upp
stod år 2007, och som nu återkommer ovan
ligt snabbt, bör motverkas genom åtgärder
som ökar tillgången på denna typ av arbets
kraft, för att möjliggöra en snabbare tillväxt i
tjänstesektorn.

Några policyimplikationer
- Långsiktiga satsningar på ett ökat tjänsteoch kunskapsinnehåll i ekonomin kommer att
bidra till en högre produktivitetstillväxt och
konkurrenskraft inom hela näringslivet.
Sverige har tappat det tidigare starka bidraget,
men kan återvinna det med ökade investe
ringar i både kunskapstjänster och ny teknik.
- Näringspolitiken bör därför i betydligt hö
gre grad inriktas på åtgärder som stimulerar
framväxten av fler och nya, kunskapsintensiva
tillväxtföretag inom tjänstesektorn, med
hänsyn till de speciella förutsättningar som
Nu finns tjänsteprisindex för flertalet tjänstebranscher som redovisas i nationalräkenskaperna från och med några år
in på 2000-talet, men sådana prisindex saknas för tidigare perioder. Tidigare användes löneindex i stället för omräkning av tjänsteproduktionen till fasta priser, vilket också gör beräkningarna för vissa branscher sett över längre perioder
bakåt i tiden osäkra.
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BILAGA 1: 									
DE SVENSKA TJÄNSTENÄRINGARNAS 			
UTVECKLING – NÅGRA DIAGRAM
Sysselsättningsutveckling efter
sektor 1997–2007

Andel sysselsatta i riket efter
sektor 1989–2007. Tjänstesektorn
uppdelad efter kunskapsinnehåll
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