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Arbeidsmarkedet nå – januar 2022
«Arbeidsmarkedet nå» er et månedlig notat fra Analyseseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet.
Notatet er skrevet av Audun Gjerde, Audun.Gjerde@nav.no, 27. januar 2022.

500 flere arbeidssøkere i januar
Antallet helt ledige økte med 900 fra midten av desember til utgangen av januar, mens summen av
helt ledige og arbeidssøkere på tiltak økte med 400, ifølge sesong- og bruddjusterte tall (figur 1).
Samtidig gikk antallet delvis ledige ned med 200 personer. Det sesongjusterte antallet arbeidssøkere
(summen av helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak) økte med 500.1 Selv om
smittevernstiltakene ble strammet inn 15. desember, er antallet arbeidssøkere i januar lite endret fra
desember. Dette kan trolig tilskrives lettelsene som ble innført i midten av januar, samt den nye
lønnsstøtteordningen som ble ferdigstilt i løpet av desember.
Ved utgangen av januar var 74 100 personer registrert som helt ledige hos NAV. Det tilsvarer 2,6
prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på
tiltak, var på 89 400 personer, eller 3,2 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 36 700 personer
registrert som delvis ledige, noe som utgjør 1,3 prosent av arbeidsstyrken. Til sammen var 126 100
personer registrert som arbeidssøkere hos NAV i slutten av januar, noe som tilsvarer 4,5 prosent av
arbeidsstyrken.
Figur 1. Antall registrerte helt arbeidsledige, delvis ledige, bruttoledigheten og summen av arbeidssøkere. Sesong- og
bruddjusterte tall. Januar 2019 – januar 2022
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Vi foretar separate sesongjusteringer av arbeidssøkere totalt og de ulike undergruppene. Hver enkelt undergruppe kan ha ulike
sesongmønster, og det kan være perioder hvor mange går fra helt ledig til delvis ledig eller motsatt. Dette fører til at en addering av
de ulike sesongjusterte komponentene ikke nødvendigvis gir samme resultat som når man sesongjusterer totalen.
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Stor økning i antallet permitterte
Ved utgangen av januar var det registrert 26 200 permitterte arbeidssøkere hos NAV, noe som
utgjør 0,9 prosent av arbeidsstyrken. Dette er 9 500 flere enn i midten av desember (figur 2). Disse
tallene er ikke korrigert for sesongvariasjoner. Over halvparten av denne økningen skyldes flere
permitterte med bakgrunn fra reiseliv og transport. Dette må sees i sammenheng med
innstrammingen i de nasjonale smittevernstiltakene som trådte i kraft den 15. desember. 14 000 av
de permitterte i januar var helt permitterte, mens 12 200 var delvis permitterte. I januar var antallet
arbeidssøkere som ikke er permittert på 99 900. Dette er 1 500 flere enn i desember.
Figur 2. Antall arbeidssøkere fordelt på permitterte og ordinære (ikke-permitterte) arbeidssøkere. Januar 2020 –
januar 2022. Ikke justert for sesongvariasjoner
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Flere nye arbeidssøkere
Tilgangen av nye arbeidssøkere har økt betydelig denne måneden. Fra midten av desember til
utgangen av januar ble det registrert 34 700 nye arbeidssøkere hos NAV. Det tilsvarer i underkant
av 1200 per virkedag, mot rundt 800 per virkedag i desember. Det er det høyeste nivået siden april i
fjor, justert for sesongvariasjoner. Halvparten av de nye arbeidssøkerne oppgir permittering som
registreringsgrunn, opp fra 36 prosent i desember. 19 prosent oppgir at de har mistet, eller kommer
til å miste jobben.

Utviklingen i norsk økonomi
Bruttonasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge vokste med 0,7 prosent fra oktober til november,
ifølge sesong- og kalenderjusterte månedstall fra nasjonalregnskapet. Mye av veksten forklares av
næringene fiske og kraftproduksjon, og sett bort fra disse var veksten bare på 0,3 prosent.
Husholdningenes konsum økte med 1,3 prosent i november, og har dermed vokst sammenhengende
siden april i fjor. Det var særlig sterk vekst i varekonsumet, som vokste med 2,7 prosent fra oktober
til november. Ifølge SSB ble veksten særlig trukket opp av biler og elektrisitet. Tjenestekonsumet
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økte med 0,3 prosent i samme periode, noe som var betydelig svakere enn de foregående månedene.
En nedgang innen hotell- og restauranttjenester bidro til å dempe veksten.
Bruttoinvesteringene i fast realkapital økte med 1,1 prosent i løpet av november.
Boliginvesteringene falt betydelig og bidro til å dempe veksten. Det er ellers svak tilgang på
månedsinformasjon knyttet til bruttoinvesteringen i realkapital, og for petroleumsinvesteringer, og
investeringer innen industri, bergverk og kraftforsyning er det informasjon om planlagte
investeringer som benyttes.
Eksporten gikk ned med 1,4 prosent i november, og var med på å dempe veksten i fastlands-BNP.
Det var særlig eksporten av tradisjonelle varer, som falt med 5,1 prosent, som bidro til nedgangen.
Samtidig økte eksporten av råolje og naturgass, og bidro til å dempe nedgangen i samlet eksport.
Samlet import økte betydelig i november.
Norges Bank holdt styringsrenten uendret på 0,5 prosent på rentemøtet i januar. Samtidig holdt
rentekomiteen fast ved at styringsrenten mest sannsynlig vil bli satt opp på neste rentemøte i mars.
Kapasitetsutfordringer i økonomien og prispress internasjonalt har ført til at den underliggende
inflasjonen har steget raskere enn ventet. Norges Bank vurderer derfor at hensynet til stabil
inflasjon rundt målet på to prosent tilsier at styringsrenten skal økes mot et mer normalt nivå
framover. Den siste rentebanen fra desember tyder på at styringsrenten vil stige til rundt 1,75
prosent mot slutten av neste år.

Utviklingen i internasjonal økonomi
Den nye Omikron-varianten av koronaviruset har ført til en enorm økning i smittetallene verden
over, og det har i løpet av januar blitt satt nye smitterekorder som langt overgår nivået fra tidligere i
pandemien. Men til tross for den store økningen i smittetallene har antallet dødsfall så langt holdt
seg relativt stabilt. Det tyder på at Omikron-varianten er mindre farlig enn den tidligere
dominerende Delta-varianten, i tråd med det den foreløpige forskningen tilsier.
Den økonomiske gjeninnhentingen hos Norges viktigste handelspartnere fortsatte gjennom andre og
tredje kvartal i fjor, og det var betydelig vekst i BNP både i eurosonen, Storbritannia og USA.
Arbeidsledigheten har også falt kraftig. De høye smittetallene har imidlertid ført til at mange land
har gjeninnført en rekke smittevernstiltak for å hindre at den nye smittebølgen overbelaster
helsevesenet. Dette vil trolig ha ført til noe svakere vekst mot slutten av fjoråret og inn i 2022.
Kapasitetsutfordringer og ubalanser mellom tilbud og etterspørsel i etterkant av de tidligere
smittebølgene har ført til stort prispress internasjonalt, og både i USA og i eurosonen har
prisveksten de siste månedene vært langt over målet. Det gir grunn til å tro at den svært ekspansive
pengepolitikken som har blitt ført gjennom pandemien vil bli strammet inn i løpet av året, noe som
kan medføre noe svakere vekstutsikter framover. Den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve,
kunngjorde på rentemøtet i slutten av januar at de avslutter støttekjøpene av verdipapirer i løpet av
mars, samt at de i nærmeste framtid vil begynne å heve styringsrenten. De fremhever et sterkt
arbeidsmarked, samt at inflasjonen har ligget langt over målet de siste månedene.
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Betydelig økning i antall arbeidssøkere innen reiseliv og transport
Antallet arbeidssøkere gikk ned i de fleste yrkesgrupper fra desember til januar, ifølge brudd- og
sesongjusterte tall. Den relative nedgangen var størst blant meglere og konsulenter (-6 %). Samtidig
økte antall arbeidssøkere innen reiseliv og transport betydelig, med en økning på 3 400 personer,
eller 22 prosent. Dette må sees i sammenheng med de nye smittevernstiltakene som ble innført 15.
desember, med blant annet restriksjoner knyttet til arrangementer og skjenking.
Bruttoledigheten, altså summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, falt eller holdt seg stabil
for de fleste yrkesgrupper. Også bruttoledigheten økte betydelig innen reiseliv og transport (12 %).
Sammenlignet med samme måned i fjor har antallet arbeidssøkere falt i samtlige yrkesgrupper, men
det er store forskjeller (figur 3). Den relative nedgangen er størst innen reiseliv og transport (-47 %),
og minst blant arbeidssøkere uten registrert yrkesbakgrunn (-9 %).
Ved utgangen av januar var reiseliv og transport yrkesgruppen med høyest andel arbeidssøkere med
11,3 prosent av arbeidsstyrken (figur 4). Andelen er lavest innen akademiske yrker med 1,3 prosent
av arbeidsstyrken.
Figur 3. Endring i antall arbeidssøkere, fordelt på helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak. Etter
yrkesbakgrunn. Januar 2021 – januar 2022
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Figur 4. Prosent av arbeidsstyrken registrert som helt ledige, arbeidssøkere på tiltak eller delvis ledige hos NAV. Etter
yrkesbakgrunn.2 Januar 2022
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Figur 5. Antall personer registrert som helt ledige, arbeidssøkere på tiltak eller delvis ledige hos NAV. Etter
yrkesbakgrunn. Januar 2022
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På grunn av overgang til ny arbeidsstyrke er ikke yrkesgruppen jordbruk, skogbruk og fiske inkludert i denne figuren. Se «spesielle
forhold» for nærmere informasjon.
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Reiseliv og transport
Personer med bakgrunn innen reiseliv og transport utgjør den største yrkesgruppen blant
arbeidssøkerne (figur 5). Ved utgangen av januar var 20 300 personer i denne yrkesgruppen
registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak. Sammenlignet med januar i fjor
er det en nedgang på 17 600 (-47 %). Nedgangen var størst for hovmestere, servitører og
hjelpepersonell (-6 200), kokker (-4 300) og førere av transportmidler (-3 000).
Serviceyrker og annet arbeid
Yrkesgruppen serviceyrker og annet arbeid er den nest største yrkesgruppen med hensyn til antall
arbeidssøkere. I slutten av januar var 15 800 personer med denne yrkesbakgrunnen registrert som
arbeidssøkere hos NAV, noe som tilsvarer 7,1 prosent av arbeidsstyrken. Sammenlignet med januar
i fjor har antallet arbeidssøkere med denne yrkesbakgrunnen gått ned med 9 400 personer (-37 %).
Nedgangen var størst innen rengjøring (-3 700) og for yrker innen kunst, sport og kultur (-2 200).
Butikk- og salgsarbeid
Ved utgangen av januar var 13 700 personer med denne yrkesbakgrunnen registrert som helt ledige,
delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak, noe som utgjør 5,0 prosent av arbeidsstyrken. Antallet
som er registrert som arbeidssøkere med denne yrkesbakgrunnen har gått ned med 11 600 personer
(-46 %) siden januar i fjor. Nedgangen var størst innen butikkarbeid (-6 000), fulgt av annet
salgsarbeid (-5 500).

4 av 10 har vært arbeidssøker ett år eller lenger
53 600 personer har vært registrert som arbeidssøkere i 52 uker eller lenger (figur 6). Dette utgjør
43 prosent av alle arbeidssøkerne ved utgangen av januar. Samtidig har 40 800, eller 32 prosent,
vært registrert i 12 uker eller mindre. Det er en betydelig høyere andel enn i desember, og skyldes
blant annet et stort antall nye arbeidssøkere etter innstrammingen i smittevernstiltakene i midten av
desember. Ser vi på de som var registrert som helg ledige eller arbeidssøkere på tiltak, har 36 200
personer vært registrert som arbeidssøker i minst ett år. Dette tilsvarer 41 prosent av de helt ledige
og arbeidssøkere på tiltak i januar.
Figur 6. Antall arbeidssøkere fordelt på arbeidssøkerstatus og arbeidssøkervarighet. Januar 2022
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Størst økning i antall arbeidssøkere i Oslo
Antallet arbeidssøkere økte i fem fylker fra desember til januar, og holdt seg stabilt eller gikk ned i
de resterende. Det viser brudd- og sesongjusterte tall. Den relative økningen var størst i Oslo (9%)
og Agder (4 %), mens antallet arbeidssøkere falt mest i Vestland. De resterende fylkene lå innenfor
intervallet +/- 1 prosent. Bruttoledigheten holdt seg uendret i omtrent halvparten av fylkene.
Bruttoledigheten økte i Oslo (2%), Agder (1 %) og Vestfold og Telemark (1 %), og falt i Rogaland,
Vestland og Viken, alle med 1 prosent nedgang.
Antallet arbeidssøkere i januar var lavere enn i januar i fjor i alle fylker (figur 7). Den relative
nedgangen var størst i Oslo med 43 prosent færre arbeidssøkere, og minst i Vestfold og Telemark,
med en nedgang på 30 prosent.
Oslo har den høyeste andelen arbeidssøkere med 5,6 prosent av arbeidsstyrken (figur 8). Andelen er
lavest i Trøndelag med 3,6 prosent av arbeidsstyrken.
Figur 7. Endring i antall arbeidssøkere, fordelt på helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak. Etter fylke.
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Figur 8. Prosent av arbeidsstyrken registrert som helt ledige, arbeidssøkere på tiltak eller delvis ledige hos NAV. Etter
fylke. Januar 2022
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Ledigheten blant innvandrere
Av de som var helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak ved utgangen av januar var
57 600 personer, eller 46 prosent, innvandrere. Dette er 27 700 færre enn i januar i fjor, og tilsvarer
en nedgang på 32 prosent, mot en nedgang på 41 prosent for ikke-innvandrere.
Figur 9 viser de 20 fødelandene hvor flest innvandrere kommer fra. Personer fra disse 20 landene
utgjorde 65 prosent av innvandrerne registrert som arbeidssøkere hos NAV. Ved utgangen av januar
var Polen (8 000), Litauen (3 500) og Somalia (3 200) de tre vanligste landbakgrunnene blant
innvandrere som var registrert som arbeidssøkere.
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Figur 9. Antall innvandrere registrert som helt ledige, arbeidssøkere på tiltak eller delvis ledige hos NAV, etter
fødeland. De 20 vanligste fødelandene er vist. Januar 2022
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Flere arbeidssøkere i de fleste aldersgrupper
Antallet arbeidssøkere økte i alle aldersgrupper fra desember til januar, med unntak av de som er 50
år eller eldre, ifølge brudd- og sesongjusterte tall. Økningen var størst for de under 20 år med 6
prosent flere arbeidssøkere. Bruttoledigheten økte eller holdt seg stabil blant de under 50 år, mens
den falt noe for de som er 50 år eller eldre. Økningen var også her størst blant de under 20 år.
Ved utgangen av januar var andelen arbeidssøkere høyest i aldersgruppen 20 – 24 år, med 6,0
prosent av arbeidsstyrken (figur 10), mens andelen var lavest for de under 20 år, med 2,6 prosent av
arbeidsstyrken.
Figur 10. Prosent av arbeidsstyrken registrert som helt ledige, arbeidssøkere på tiltak eller delvis ledige hos NAV. Etter
alder. Januar 2022
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Høy etterspørsel etter arbeidskraft
Det ble registrert 70 100 nye ledige stillinger på arbeidsplassen.no fra midten av desember til slutten
av januar. Det er 23 prosent flere stillinger per virkedag enn i januar i fjor. Det var flest nye
stillinger innen helse, pleie og omsorg (19 600), ingeniør- og ikt-fag (6 400) og bygg og anlegg
(5 700). Det ble lyst ut flere ledige stillinger per virkedag innen de fleste yrkesgruppene
sammenlignet med januar i fjor. Den relative økningen var størst innen reiseliv og transport, der det
i år ble lyst ut 106 prosent flere ledige stillinger per virkedag.

10

Spesielle forhold
Delvis ledige
En gjennomgang av data fra meldekortene de arbeidsledige sender inn til NAV, viser at om lag 10
prosent av de delvis ledige har arbeidet mer enn 35 timer i gjennomsnitt de siste to ukene. Andelen i
januar 2022 er på samme nivå som i januar i fjor. Dette vil både være personer som har skiftende
arbeidstid og personer som er tilbake i arbeid, men som fremdeles sender inn meldekort. Antallet
delvis ledige kan dermed være noe for høyt i statistikken til NAV.
For nærmere forklaring om øvrige endringer, se Om statistikken - Arbeidssøkere - nav.no
Arbeidsstyrke
Til og med 2021 har NAV benyttet arbeidsstyrketall basert på SSBs arbeidskraftsundersøkelse
(AKU). Fra 2022 endres dette til registerbaserte tall fra SSB, kombinert med tall på registrerte
arbeidssøkere fra NAV. For arbeidsstyrken fordelt på yrke endres grunnlaget fra sysselsatte til
lønnstakere. Dette medfører blant annet at arbeidsstyrken for yrkesgruppen «Jordbruk, skogbruk og
fiske» blir for liten og ikke kan benyttes. Tallene er derfor stjernet ut i rapportene.
Se punkt 4.2.7 og kapittel 5 i Om statistikken - Arbeidssøkere - nav.no for nærmere informasjon.
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