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• Transport, besöksnäringen och nära anknutna tjänster, med delar av 

handeln värst drabbade

• Själva sjukdomens påverkan obetydlig

• De mest stringenta restriktionerna har redan släppts 

• Sommarsäsongen drabbas hårt av begränsningar för inresande från 

Sverige

• Stor osäkerhet hur hösten och nästa år blir: kommer det en andra 

epidemivåg?

Ålands ekonomi under coronatider



Totalbeläggning på åländska hotell 2019 och 2020 
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Arbetslöshet på Åland per region
(januari 2010 - 15 juni 2020)
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Senaste prognos för Ålands BNP-tillväxt
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• Volymförändring i den sysselsatta arbetskraften, per 
bransch/sektor

• Rekryteringsbehovet, per yrkesgrupper samt per 
bransch/sektor

Arbetsmarknadsbarometerns fokus



Corona-anpassad metod i årets undersökning

• Många svar från privata sektorn hann samlas in före krisens 
utbrott, dessa har anpassats med hjälp av extra utskick i 
slutet av maj.

• Den ökade osäkerheten i årets resultat (både pga metod och 
företagens osäkra framtid) innebär att rekryteringsbehovet 
av olika yrkesgrupper redovisas på aggregerad nivå för 
privata näringslivet.



Huvudresultat

• Resultaten för privata näringslivet gäller februari 2020-
februari 2021

• Negativa resultat, men jämfört med dagsläget förbättring

• Negativaste sysselsättningsförvvätningarna i ÅSUBs
barometrar, som publicerats sedan 2008.

• Lägsta rekryteringsbehovet någonsin i privat sektor, men 
offentlig sektors efterfrågan innebär att det totala behovet 
inte är lägsta någonsin. 



Prognos över förändringen (procent) i den 

sysselsatta arbetskraftens volym i privat och offentlig 

sektor, Arbetsmarknadsbarometrar 2008-2020



Prognosen har korrekt förutsett riktningen

Figur. Sysselsatt arbetskraft. Årlig procentuell förändring, prognos och utfall, 2010–2020



Minskning med 334 helårsverken inom privat sektor

Figur. Förväntad förändring av sysselsättningsvolymen (årsverken) inom det privata 
näringslivet, på ett års sikt våren 2018, våren 2019 och våren 2020, efter bransch



Den offentliga sektorn växter något –

främst inom vården

Tabell. Förväntad förändring av sysselsättningsvolymen (omräknat till 
årsverken) inom den offentliga sektorn, 2020



Vilka yrken behöver rekryteras?



Sammansättningen av de aggregerade yrkesgrupperna 

skiljer sig åt inom olika sektorer.



Högre totalt rekryteringsbehov än 2009-2010 pga. ökning 

inom offentlig sektor senaste decenniet

Figur. Det förväntade rekryteringsbehovet (antal) inom privata- och offentliga sektorn, 2009-
2020. 



Specialister går om 

service- och 

försäljningspersonal 

som den mest 

efterfrågade 

yrkesgruppen

Figur. De mest efterfrågade yrkesgrupperna våren 2020 och deras 
efterfrågan 2015–2020 (ensiffrig ISCO 2010-nivå). Avser den förväntade 
efterfrågan 12 månader framåt



Lägsta rekryteringsbehovet i privat sektor någonsin, 
något lägre än tidigare botten 2009

Tabell. Förväntat rekryteringsbehov inom det privata näringslivet 2009–2020. Volymen 
uttryckt i årsverken, efter bransch



Rekryteringsbehov – privat sektor

Efterfrågan på service- och 
försäljningspersonal minskar kraftigt i 
år. Rekryteringsbehovet finns 
vanligtvis inom branscherna transport 
och kommunikation, hotell- och 
restaurang samt handel.

Rekryteringsbehovet minskar för  
samtliga yrkesgrupper.

Figur. Förväntat rekryteringsbehov under det kommande året inom det privata 
näringslivet, våren 2018, våren 2019 och våren 2020 efter yrkesstatistikens 
huvudgrupper (ISCO 2010) (antal personer omräknat till helårsverken)



Rekryteringsbehov – offentlig sektor

Efterfrågan på ”service- och 
försäljningspersonal” ökar. Här är det 
frågan om personal inom vård- och 
omsorgspersonal.

Efterfrågan på specialister, experter, 
kontorspersonal och 
kundtjänstpersonal samt process- och 
transportarbetare ökar också. 

Figur. Förväntat rekryteringsbehov under det kommande året inom den offentliga 
sektorn, våren 2018, våren 2019 och våren 2020 efter yrkesstatistikens 
huvudgrupper (ISCO 2010) (antal personer omräknat till helårsverken)



Totala rekryteringsbehovet (privat + offentlig sektor)

Efterfrågan på specialister går emot 
strömmen – kvarstår trots 
coronautbrottet.

Service och försäljningspersonal 
minskar men balanseras ut av 
offentliga sektorns efterfrågan på 
vård- och omsorgspersonal

Figur. Förväntat rekryteringsbehov under det kommande året inom den åländska 
arbetsmarknaden, våren 2018, våren 2019 och våren 2020 efter yrkesstatistikens 
huvudgrupper (ISCO 2010) (antal personer omräknat till helårsverken)



Yrken som förväntas bli svåra att få tag på inom 

privata näringslivet

• Specialister, projektledare och 
personal inom IT 

• Konditor

• Eltekniker

• Platschefer inom bygg

• Kranförare

• Verkstadsmekaniker

• Försäljare 

• Farmaceuter

• Bokförare 

• Journalister

• Personal inom kök och servering 

• Plåtslagare

• Kockar

• Tandläkare

• Kundservicepersonal

• Djurskötare 

• Väktare 



• Poliser 

• Specialister inom juridik

• Specialister inom IKT

• Förvaltnings- och sektionschef

• Veterinärer

• Närvårdare 

• Barnträdgårdslärare 

• Klasslärare 

• Speciallärare 

• Bokförare 

• Diplomingenjör

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



Fortbildning



Fortbildningsfrekvensen minskade i det privata näringslivet

Tabell. Andelen som fortbildar sig per år i det privata näringslivet, efter bransch 2009–
2020 (procent)



Över hälften av de offentliganställda fortbildar sig

Tabell. Fortbildningsfrekvensen inom den offentliga sektorn, procent 2011–2020
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www.facebook.com/AASUB

Tack för er uppmärksamhet!

Besök vår 
hemsida

för mer fakta
om den åländska 

arbetsmarknaden 
och mycket annat! 


