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Arbetslöshetssituationen november 2018
Det relativa arbetslöshetstalet 3,3 procent i november
I november var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 3,3 procent, i november
ifjol var det relativa arbetslöshetstalet 3,7 procent. För kvinnorna var det relativa
arbetslöshetstalet 2,7 procent medan det var 3,8 procent för männen. I november
var 1,4 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder
(sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande
utbildning).
Det relativa arbetslöshetstalet sjönk i Mariehamn
En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i november sjönk
till 4,1 procent (4,5 procent i november ifjol). På landsbygden var
arbetslöshetstalet i november ca 2,8 procent (3,2 procent i november ifjol) medan
det i skärgården sjönk till 2,1 procent (2,5 procent i november ifjol). Bland de
åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i november högst i Finström (med
4,2 procent) medan det var lägst i Sottunga som inte hade några arbetslösa.
Figur 1: Regionala arbetslöshetstal år 2000–2018
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Beskrivning av statistiken
Detta statistikmeddelande innehåller uppgifter om arbetslöshetssituationen på
Åland den 1.12.2018. Statistikmeddelandet är framtaget i samarbete med Ålands
arbetsmarknads- och studieservicemyndighet, som även bidrar med
dataunderlag. Uppgifterna i meddelandet grundar sig på registerbaserad
arbetsmarknadsstatistik och skiljer sig därmed från den statistik som till exempel
Statistikcentralen publicerar som har de urvalsbaserade
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) som grund. Observera att yrkesindelningen
från och med november 2014 följer den internationella yrkesklassificeringen ISCO,
och följaktligen inte är jämförbar med tidigare publicerade uppgifter.
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Ungdomsarbetslösheten steg i november
Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 5,3 procent, i
november ifjol var det 4,6 procent. För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet
betydligt lägre än för männen, 3,5 procent jämfört med 6,9 procent. Det relativa
arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 3,1 procent (3,5 procent i november ifjol).
Här var arbetslöshetstalet 2,8 procent för kvinnorna och 3,4 procent för männen.
Antalet långtidsarbetslösa (148 st) var marginellt lägre än i november ifjol (152 st),
och utgör 1,0 procent av arbetskraften (samma som i november ifjol). Av de
långtidsarbetslösa var 65 st över 55 år (1,9 procent) och sju personer under 25 år
(0,2 procent). Av de arbetslösa personerna under 25 år hade 18 personer varit
arbetslösa längre än tre månader (1,2 procent).
Antalet arbetssökande ökade
Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 1 151
personer i slutet av november vilket är 27 personer fler än ett år tidigare. Den
relativa arbetslösheten består av arbetssökande personer som antingen är
arbetslösa eller permitterade (i november 491 st respektive 5 st, inklusive boende
utanför Åland). Utöver dessa kan även arbetssökande personer med
sysselsättningsstöd (41 st), i arbetsprövning/arbetspraktik (tio st) samt personer i
sysselsättningsfrämjande utbildning (158 st) räknas som utan arbete. Enligt Arbetsoch näringsministeriet står dock personer i arbetsprövning/arbetspraktik samt
personer i utbildning utanför arbetskraften, och räknas således inte som
arbetslösa. Personer med sysselsättningsstöd (tidigare kallat placerade i åtgärder)
räknades tidigare in i begreppet total arbetslöshet.
Figur 2: Antal arbetslösa arbetssökande efter yrke, november 2018
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Antalet lediga platser ökade något
Antalet lediga platser var i november 179 stycken, vilket är tre platser mer än i
november 2017. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa
arbetssökande var 36,4 procent i november i år, vilket är 4,6 procentenheter högre
än november ifjol. Under november månad tillsattes 147 st lediga platser vilket är
22 platser mer än under november ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 76,9
procent inom tre veckor, jämfört med ca 66,4 procent i november ifjol. Flest
nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med
50 st).
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Tabell 1: Antal arbetslösa efter kön, personer i sysselsättningsfrämjande åtgärder samt lediga platser

Fotnot: Sysselsättningsstöd handlar om t.ex. personer som är anställda, i läroavtal eller företagare med sysselsättningsstöd. Uppgiften över
arbetsprövning omfattar personer i exempelvis arbetspraktik eller arbetsprövning, medan personer i sysselsättningsfrämjande utbildning
innebär t.ex. svenska för inflyttade (SFI).

Tabell 2: Det relativa arbetslöshetstalet efter kön, personer i sysselsättningsfrämjande åtgärder samt lediga platser
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Tabell 3: Relativ arbetslöshet efter ålder och kön, antal och procent

Fotnot: För årsmedeltalet kan summan av kvinnor och män avvika från totaluppgiften på grund av avrundning.

Tabell 4: Relativ arbetslöshet efter ålder och arbetslöshetens längd, antal och procent
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Figur 3: Det relativa arbetslöshetstalet efter ålder och kön (%) i november år 2018
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Tabell 5: Antal arbetslösa efter region och ålder
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55 år och äldre

Tabell 6: Det relativa arbetslöshetstalet efter kommun, procent

Figur 4: Det relativa arbetslöshetstalet i november efter kommun (procent)
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Tabell 7: Arbetssökande efter utbildningsnivå och arbetsmarknadsstatus

Fotnot: I antalet sökande ingår även sökande bosatta utanför Åland. Lägre grundnivå innefattar sedan januari 2013 även sådana som ej
fullföljt en grundutbildning.

Tabell 8: Tillsatta platser efter tillsättningstid (i dygn) och yrke

Fotnot: Från och med november 2014 följer yrkesindelningen den internationella ISCO-klassificeringen.

7

