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• Den globala tillväxten stärks (från 3,0 procent 2016 till 3,5 
procent i år, enl. OECD).

• Basen för tillväxten har breddats. 

• Något starkare tillväxt i euroområdet.

• Råoljepriset har under året sjunkit från USD 55 per fat i början 
av året till under USD 50 i början av juni. 

• Risker i det finansiella systemet kvarstår.

• Medvetenheten om att det behövs riktade stödåtgärder till de 
grupper som lämnas bakom av globaliseringen vinner alltmer 
terräng. 

Det internationella läget



• BNP växer med 2,1 procent i år enligt Finlands bank. 

• Inhemska efterfrågan driver på tillväxten, investeringarna ökar 

• Exporten stärks

• Stärkt konsumentförtroende leder till ökad efterfrågan inom bygg

• Arbetsmarknadsläget förbättras

• Inflationen ökar mer än väntat

Förbättrade utsikter för den finländska ekonomin



• Företagen tror på möjligheterna att expandera det egna 
företaget, öka sin personalstyrka och på en förbättrad 
lönsamhet, enligt ÅSUB:s konjunkturenkät.

• Fortsatt billig bunker.

• Svenska kronan fortsätter att försvagas, men förstärks 
förhoppningsvis under kommande halvår.

Positiv stämning i det åländska näringslivet



• Volymförändring i den sysselsatta arbetskraften, per 
bransch/sektor

• Rekryteringsbehovet, per yrkesgrupper samt per 
bransch/sektor

Arbetsmarknadsbarometerns fokus



Huvudresultat

• Positiv tillväxt av personalstyrkan inom både privat och 
offentlig sektor

• Positiv tillväxt och en stor pensionskull väntas innebära ett 
ökande rekryteringsbehov



Prognoser över 

förändring i den 

sysselsatta arbetskraftens 
volym i privat och 

offentlig sektor (procent), 
2008–2017

Starkaste tillväxten på 10 år av den sysselsatta 
arbetskraftens volym i privat sektor



Positiv volymtillväxt i bägge sektorer



Positiva förväntningar på utvecklingen av personal-
styrkans storlek inom det privata näringslivet



Ökat rekryteringsbehov inom det privata näringslivet –
särskilt inom handel och transport 



Övrig industri den 
mest expansiva 
branschen



Den offentliga sektorn växter svagt



Vilka yrken behöver rekryteras?



Försäljare går om 

servicepersonal 

som den mest 

efterfrågade 

yrkesgruppen



Det totala rekryteringsbehovet – detaljerad bild 

Del av större tabell

Tabell. Det beräknade rekryteringsbehovet efter yrkesklass, på ett års sikt 2015–2017.   
Rangordning efter antal årsverken 2017



Det totala rekryteringsbehovet – fortsättning

Del av större tabell



Något lägre förväntningar på årets rekryteringar till 
landskapssektorn

Tabell. Det förväntade rekryteringsbehovet (årsverken) av landskapsanställda, 
2009–2017. Yrkesgrupper rangordnade efter behovets omfattning 2017 

Del av större tabell*inkl. ISCO 91123 (sjukhus- och vårdbiträden) 



Minskat rekryteringsbehov inom kommunsektorn

Tabell. Det förväntade rekryteringsbehovet (årstjänster) inom kommunsektorn (inklusive 
skolsektorn och äldreomsorgen). Yrkesgrupper rangordnade efter behovets omfattning 2017 

Del av större tabell



Ovanligt stort rekryteringsbehov inom den statliga sektorn

Tabell. Det förväntade rekryteringsbehovet till den statliga sektorn (helårstjänster) 
2009–2017. Yrkesgrupper rangordnade efter behovets omfattning 2017



Uppskattning av inom vilka yrken som flest nya 
anställningar väntas
Figur. De grupper där det uppskattas skapas flest nya anställningar, 
samt det totala rekryteringsbehovet för grupperna.

2) Ersättande p.g.a.           

personalomsättning

a)säsongsarbete och inre 

omstruktureringar 

b) avgångar, t.ex. pension

1) Nyinrättande, för 

expansion av företaget



Yrken som förväntas bli svåra att få tag på inom 

privata näringslivet

• Grävmaskinsförare

• Bagare

• Konditor

• Experter inom teknik och data

• Automationsspecialister

• Arbetsledare inom bygg

• Försäljare 

• Farmaceuter 

• Bilmekaniker

• Bokförare 

• Maskinchefer 

• Personal inom kök och servering 

• Busschaufförer

• Kockar

• Jurist

• Expert inom finanssektorn

• Djurskötare 

• Väktare 



• Poliser 

• Jurister 

• Byrå-, avdelnings-, myndighetschefer, m.fl.

• Specialister inom IKT

• Personal med antikvarisk kompetens 

• Närvårdare 

• Socialarbetare 

• Trafikplanerare 

• Ekonom 

• Domare 

• Handläggningssakkunnig inom socialförsäkring  

Yrken som förväntas bli svåra att få tag på för 
offentlig sektor



Pensioneringar en stor orsak till 

rekryteringsbehovet



Fortsatt högt antal pensioneringar



Inflyttning avgörande för bibehållandet av storleken på 
befolkningen i arbetsför ålder



Fortbildning



Fortbildningsfrekvensen har ökat i det privata näringslivet



Drygt hälften av de offentliganställda fortbildar sig



Prognosen har korrekt förutsett riktningen



Relativa arbetslösheten på fjolårets nivå



Ungdomsarbetslösheten sjunker



Ungdoms- och totala arbetslösheten på samma nivå
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Tack för er uppmärksamhet!

Besök vår 
nya hemsida

för mer fakta
om den åländska 

arbetsmarknaden 
och mycket annat! 


