
• Volymförändring i den sysselsatta arbetskraften, per 
bransch/sektor

• Rekryteringsbehovet, per yrkesgrupper samt per 
bransch/sektor

Fokus



Huvudresultat

• Fjolårets starka optimism inom näringslivet har 
dämpats och vi ser i år mer återhållsamma 
förväntningar på det kommande året.

• Fortsatt högt antal pensioneringar och varierande 
tillväxtförväntningar inom näringslivet håller 
rekryteringsförväntningarna uppe trots den 
försiktiga nettotillväxten.



Fortsatt moderat ökning inom det offentliga, rejäl dämpning 
av fjolårets optimism inom det privata

Figur. Prognos över förändring (procent) i den sysselsatta arbetskraftens volym i privat och 
offentlig sektor 2008–2018



Lägre förväntningar än i fjol i de flesta branscher

Figur. Förväntad förändring av sysselsättningsvolymen (helårsverken) inom det privata 
näringslivet på Åland, på ett års sikt våren 2016, våren 2017 och våren 2018, efter bransch



Lägre förväntningar än i fjol i de flesta branscher

Figur. Förväntat rekryteringsbehov inom det privata näringslivet 2016–2018. Antal helårsverken.



Fortsatt högt rekryteringsbehov inom offentlig sektor

Tabell. Förväntad förändring av sysselsättningsvolymen och förväntat antal rekryteringar 
(omräknat till helårsverken) inom den offentliga sektorn, 2018



Vilka yrken väntas behöva rekryteras?



Servicepersonal fortsatt störst, negativ trend 

bruten för försäljare och butikskassörer
Figur. De mest efterfrågade yrkesgrupperna våren 2016 och deras efterfrågan 2011–2016 
(tvåsiffrig ISCO 2010-nivå). Avser den förväntade efterfrågan 12 månader framåt 



De mest efterfrågade yrkesgrupperna inom privat sektor

Figur. Rekryteringsbehovet inom det privata näringslivet på Åland. De mest efterfrågade 
yrkesgrupperna 2016, 2017 och 2018. Antal helårstjänster.



De mest efterfrågade yrkesgrupperna inom offentlig sektor

Figur. Rekryteringsbehovet inom den offentliga sektorn på Åland. De mest efterfrågade 
yrkesgrupperna 2016, 2017 och 2018. Antal helårstjänster.



• Totala antalet rekryteringar består både av ersättande 
rekryteringar och helt nya anställningar

• 180 av 681 rekryteringar uppskattas vara nya anställningar



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.
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Yrken som förväntas bli svåra att få tag 

på inom privata näringslivet

• Kockar 

• Bagare

• IT-personal 

• Automationsspecialister 

• Byggledare och –arbetare av olika typer

• Olika operatörer/montörer, t.ex. Inom industri och VVS

• Maskinpersonal inom sjöfarten

• Farmaceuter

• Kapitalförvaltning och compliance inom finans och försäkring

• Erfarna ingenjörer, utbildad personal inom livsmedelsprocesser , 
yrkeskunniga servitörer, erfarna redovisare, finskspråkiga jurister



• Poliser

• Jurister

• IT-personal

• Läkare

• Tekniska experter

• Chefer

• Förare av tunga fordon

• Närvårdare

• Miljöingenjör

• Socialchef, -sekreterare och -arbetare

• Speciallärare, skolpsykolog, fritidspedagog, övriga lärare

• Personer med tillräckliga språkkunskaper i svenska och finska

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



Pensioneringar en stor orsak till 

rekryteringsbehovet



Pensioneringarna fortfarande kring 400 stycken
Figur. Pensionsavgångar på Åland, 2005-2019 (prognos 2017-2019)

Källa: Pensionsskyddscentralen. ÅSUBs egna prognos



Återväxten på ålänningar inte tillräckligt stor 

för att täcka upp pensioneringarna
Figur. Uppskattat årligt demografiskt underskott (data 2011–2015) 



Figur. Befolkning 18–64 år efter födelseland, förändring per år

Inflyttning avgörande för bibehållandet av 
storleken på befolkningen i arbetsför ålder



Fortbildning



Fyra av tio anställda i det privata väntas fortbilda sig under året
Tabell. Andelen som fortbildar sig per år i det privata näringslivet, efter bransch 
2007–2018 (procent)



Över hälften av personalen fortbildas inom 
landskaps- och statlig sektor

Tabell. Fortbildningsfrekvensen inom den offentliga sektorn, procentandelar 2010–2018



Prognosen har korrekt förutsett riktningen
Figur. Sysselsatt arbetskraft. Årlig procentuell förändring, utfall och prognos, 2008-2018

Källa: Statistikcentralen; ÅSUB, arbetsmarknadsstatistiken; ÅSUB:s arbetsmarknadsbarometrar
*Uppskattat utfall p.g.a. förbättrat statistikunderlag som kraft ökade antalet sysselsatta

**Uppskattat utfall utifrån preliminära siffror
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