ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / KUNNSKAPSAVDELINGEN
                                                                                                          

// NOTAT

Arbeidsmarkedet nå – juli 2021
«Arbeidsmarkedet nå» er et månedlig notat fra Analyseseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet.
Notatet er skrevet av Eugenia Vidal-Gil, Eugenia.Vidal-Gil@nav.no, 30. juli 2021.

5 500 færre arbeidssøkere i juli
I løpet av den siste måneden har antallet helt ledige gått ned med 200, mens summen av helt ledige
og arbeidssøkere på tiltak har økt med 500, ifølge sesong- og bruddjusterte tall (figur 1). Antallet
delvis ledige har falt med 100 personer. I juli er det vanlig at flere delvis ledige skifter status til helt
ledige. De sesongjusterte tallene korriger det, og viser derfor bare mindre endringer i antall helt og
delvis ledige denne måneden. Det sesongjusterte antallet arbeidssøkere (det vil si summen av helt
ledige, arbeidssøkere på tiltak og delvis ledige) viser imidlertid en nedgang på 5 500 personer i juli.1
Ved utgangen av juli var 86 800 personer registrert som helt ledige hos NAV. Det tilsvarer 3,1
prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på
tiltak, var på 99 800, eller 3,5 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 49 500 personer registrert som
delvis ledige, noe som utgjør 1,7 prosent av arbeidsstyrken. Til sammen var 149 300 personer
registrert som arbeidssøkere hos NAV, noe som tilsvarer 5,3 prosent av arbeidsstyrken.
Figur 1. Antall registrerte helt arbeidsledige, delvis ledige, bruttoledigheten og summen av arbeidssøkere. Sesong- og
bruddjusterte tall. Januar 2019 – juli 2021
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Dette er sesongjusterte tall, og 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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Færre permitterte
Ved utgangen av juli var det registrert 39 800 permitterte arbeidssøkere hos NAV, noe som utgjør
1,4 prosent av arbeidsstyrken. Dette er 9 200 færre enn i juni, mens summen av alle arbeidssøkere
falt med 14 000. Disse tallene er ikke korrigert for sesongvariasjoner. Størstedelen av nedgangen i
antall arbeidssøkere den siste måneden skyldes dermed en nedgang i antall permitterte. 17 600 av de
permitterte i juli var helt permittert, mens 22 200 var delvis permittert. Antallet arbeidssøkere som
ikke er permittert har gått ned fra 114 300 ved utgangen av juni til 109 400 ved utgangen av juli.
Figur 2. Antall arbeidssøkere fordelt på permitterte og ordinære (ikke-permitterte) arbeidssøkere. Januar 2020 – juli
2021. Ikke justert for sesongvariasjoner
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Få nye arbeidssøkere
I løpet av juli ble det registrert 9 900 nye arbeidssøkere hos NAV. Dette tilsvarer 500 nye
arbeidssøkere per virkedag. Antallet nye arbeidssøkere er vanligvis lavere i juli, likevel må vi
tilbake til 2008 for å finne like lav tilgang av nye arbeidssøkere i juli som i år. Andelen nye
arbeidssøkere som oppgir permittering som årsak til at de registrerer seg som arbeidssøkere har blitt
stadig lavere siden april, og var på 9 prosent denne måneden. Samtidig oppgir 31 prosent at de har
mistet jobben.

Utviklingen i norsk økonomi
Bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge tok seg betydelig opp i mai og økte med 1,8
prosent etter en vekst på 0,4 prosent i april, ifølge sesong- og kalenderjusterte månedstall fra
nasjonalregnskapet. Dette må sees i sammenheng med lettelser i flere lokale smitteverntiltak og den
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gradvise gjenåpningen av samfunnet, som gjenspeiles i en kraftig vekst i både vare- og
tjenestekonsumet i mai. Fastlands-BNP var fortsatt 0,7 prosent lavere i mai enn i februar 2020, som
er den siste måneden før koronapandemien inntraff.
Konsumet i husholdningene vokste med 4,7 prosent fra april til mai, og var det viktigste bidraget til
høyere aktivitet i fastlandsøkonomien. Varekonsumet økte med 4,9 prosent. Dette er den høyeste
vekstraten siden juni i fjor og må sees i sammenheng med gjenåpningen av kjøpesentre og butikker
i flere kommuner. Under pandemien har det vært en klar vridning fra tjenestekonsum til
varekonsum, i tillegg til en stor nedgang i grensehandelen, og varekonsumet var i mai 13 prosent
høyere enn i februar 2020. Tjenestekonsumet vokste med 3,7 prosent fra april til mai etter fire
måneder på rad med nedgang eller nullvekst. Dette er også den høyeste vekstraten siden juni i fjor,
og blant annet gjenåpningen av serveringssteder i Oslo bidro til dette. Imidlertid var
tjenestekonsumet fortsatt 12 prosent lavere i mai enn i februar 2020 ifølge månedstall fra
nasjonalregnskapet.
Fastlandsinvesteringene gikk ned med 2,0 prosent fra april til mai, noe som dempet veksten i norsk
økonomi. Det var særlig en nedgang i industri- og boliginvesteringene som trakk ned
fastlandsinvesteringene. Oljeinvesteringene økte med 1,8 prosent, og det var tredje måned på rad
med oppgang. Samlet falt bruttoinvesteringene i fast realkapital med 0,8 prosent i mai.
Informasjonsgrunnlaget for investeringene i månedstallene er imidlertid begrenset, og tallene er
derfor mer usikre enn de kvartalsvise tallene fra nasjonalregnskapet.
Samlet eksport falt med 2,1 prosent i mai, og bidro også til å trekke ned veksten i
fastlandsøkonomien. Det var i all hovedsak eksport av råolje og naturgass som gikk ned fra april til
mai. Eksporten av tradisjonelle varer økte med 0,4 prosent, mens tjenesteeksporten gikk ned med
0,3 prosent.

Utviklingen i internasjonal økonomi
BNP i eurosonen falt med 0,3 prosent i første kvartal i år, ifølge tall fra Eurostat. Denne nedgangen
er noe mindre enn tidligere estimater. Nedgangen skyldes lavere privat konsum, da det i første
kvartal i år var innført strenge smitteverntiltak i flere land i eurosonen. Sammenliknet med første
kvartal i fjor var eurosonens BNP 1,3 prosent lavere. Fallet i BNP gjenspeiles i en nedgang i
sysselsettingen på 0,2 prosent i første kvartal. Dermed var sysselsettingen i eurosonen fortsatt 1,9
prosent lavere enn i første kvartal 2020. Arbeidsledigheten lå på 7,9 prosent i mai, ned fra 8,1
prosent i april. Dette kan tyde på høyere økonomisk aktivitet i eurosonen i andre kvartal, etter hvert
som flere smitteverntiltak ble lettet på.
I USA fortsatte den økonomiske gjeninnhentingen også i første kvartal i år. Etter en stor nedgang i
første halvår i 2020, har BNP i USA økt hvert kvartal siden. I første kvartal i år økte BNP med 1,6
prosent, etter en økning på 1,1 prosent i fjerde kvartal i fjor, men var fortsatt 0,9 prosent lavere enn
før pandemien. I løpet av andre kvartal var det kun små endringer i arbeidsledigheten i USA. I juni
lå den på 5,9 prosent av arbeidsstyrken, opp fra 5,8 prosent i mai, men lavere enn i april, da den lå
på 6,1 prosent. Samlet antall sysselsatte holdt seg også relativt stabilt i løpet av andre kvartal. Til
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tross for en betydelig bedring på arbeidsmarkedet i USA i løpet av det siste året, var
arbeidsledigheten i juni fortsatt 2,4 prosentpoeng høyere enn i februar 2020, før pandemien inntraff.
Det internasjonale pengefondet (IMF) har nylig offentliggjort nye anslag på veksten i
verdensøkonomien i 2021 og 2022. IMF venter at det globale BNP vil øke med 6 prosent i år. Dette
anslaget er det samme som IMF publiserte i vår, men innebærer endret bidrag til veksten: IMF
venter nå sterkere vekst i industrilandene i år enn tidligere anslått, mens de har nedjustert
forventningene for utviklingslandene, særlig i Asia. Begrunnelsen for dette er de store forskjellene i
vaksinering av befolkningen mellom industri- og utviklingsland. I tillegg fører industrilandene en
mer ekspansiv finans- og pengepolitikk under pandemien enn utviklingslandene. I 2022 anslår IMF
at det globale BNP vil øke med 4,9 prosent. Dette er 0,5 prosent høyere enn tidligere anslått, og
skyldes også i all hovedsak en oppjustering av den økonomiske veksten i industrilandene, særlig
USA.
IMF understrekker at det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til utviklingen av pandemien. Lav
vaksineringsgrad i mange land kunne medføre flere utbrudd av nye virusvarianter og bremse den
økonomiske gjeninnhentingen framover. Mens bredere tilgang til vaksiner og raskere vaksinering
av befolkning, særlig i utviklingsland, kunne bidra til høyere økonomisk vekst enn anslått. IMF
anbefaler derfor multilateralt samarbeid for finansiering av vaksiner og medisiner mot covid-19.

Størst nedgang innen reiseliv og transport
Antallet arbeidssøkere gikk ned i de aller fleste yrkesgruppene fra juni til juli, ifølge brudd- og
sesongjusterte tall. Nedgangen var størst innen reiseliv og transport, med 2 000 færre arbeidssøkere,
fulgt av butikk- og salgsarbeid (-1 200), samt serviceyrker og annet arbeid (-700), noe som henger
sammen med den pågående gjenåpning av samfunnet. Akademiske yrker og personer uten
yrkeserfaring (eller ikke oppgitt) var de eneste yrkesgruppene der antallet arbeidssøkere holdt seg
stabilt i juli.
Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, gikk også ned eller holdt
seg stabil i de aller fleste yrkesgruppene, ifølge brudd- og sesongjusterte tall. Nedgangen i juli var
størst innen butikk og salgsarbeid (-400), reiseliv og transport samt bygg og anlegg, begge med 200
færre. Blant ledere, innen akademiske yrker samt helse-, pleie- og omsorgsyrker økte
bruttoledigheten noe fra juni til juli.
Sammenliknet med juli i fjor har antallet arbeidssøker gått ned i samtlige yrkesgrupper, men det er
store forskjeller mellom yrkesgruppene (figur 3). Den relative nedgangen har vært størst innen
ingeniør- og ikt-fag (-53 %) og blant meglere og konsulenter (-50 %). Nedgangen har vært minst
blant arbeidssøkere uten registrert yrkesbakgrunn (-15 %) og med bakgrunn fra jordbruk, skogbruk
og fiske (-19 %).
Reiseliv og transport er fortsatt yrkesgruppen med klart høyest andel arbeidssøkere, med 12,9
prosent av arbeidsstyrken, fulgt av ledere med 8,1 prosent og serviceyrker og annet arbeid med 7,5
prosent (figur 4). Andelen er lavest innen akademiske yrker med 1,6 prosent av arbeidsstyrken.
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Figur 3. Endring i antall arbeidssøkere, fordelt på helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak. Etter
yrkesbakgrunn. Juli 2020 – juli 2021
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Figur 4. Andel av arbeidsstyrken registrert som helt ledige, arbeidssøkere på tiltak eller delvis ledige hos NAV. Etter
yrkesbakgrunn. Juli 2021
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Figur 5. Antall personer registrert som helt ledige, arbeidssøkere på tiltak eller delvis ledige hos NAV. Etter
yrkesbakgrunn. Juli 2021
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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 juli var 23 900 personer i denne yrkesgruppen registrert
som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak. Sammenliknet med juli i fjor er det en
nedgang på 12 100 (-34 %). Nedgangen har vært størst for hovmestere, servitører og hjelpepersonell
(-3 800), førere av transportmiddel (-2 600) og kokker (-2 300).
Serviceyrker og annet arbeid
Yrkesgruppen serviceyrker og annet arbeid er den nest største yrkesgruppen med hensyn til antall
arbeidssøkere. Ved utgangen av juli var 18 900 personer med denne yrkesbakgrunnen registrert som
arbeidssøkere hos NAV, noe som tilsvarer 7,5 prosent av arbeidsstyrken. Sammenliknet med juli i
fjor har antallet arbeidssøkere med denne yrkesbakgrunnen gått ned med 8 300 personer (-30%).
Nedgangen har vært størst innen rengjøring (- 2 700) og for yrker innen kunst, sport og kultur
(-2 500).
Butikk- og salgsarbeid
Ved utgangen av juli var 18 500 personer med denne yrkesbakgrunnen registrert som helt ledige,
delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak, noe som utgjør 6,8 prosent av arbeidsstyrken. Antallet
som er registrert som arbeidssøkere har gått ned med 11 500 personer (-38 %) sammenliknet med
juli i fjor. Nedgangen var om lag jevnt fordelt mellom personer med bakgrunn innen annet
salgsarbeid (-5 800) og butikkarbeid (-5 700).
Kontorarbeid
Kontorarbeid er også blant yrkesgruppene som har hatt størst nedgang i antallet arbeidssøkere
denne måneden. Ved utgangen av juli var 12 400 personer med bakgrunn innenfor kontorarbeid
registrert som arbeidssøkere hos NAV. Dette er 8 500 (-40 %) færre enn i juli i fjor. Nedgangen har
vært størst blant resepsjonister og sentralbordoperatører (-2 700), økonomi- og kontormedarbeidere
(-2 600), og lager- og transportmedarbeidere (-2 000).
Industriarbeid
11 900 personer med bakgrunn innen industriarbeid var registrert som arbeidssøkere hos NAV ved
utgangen av juli, noe som tilsvarer 6,3 prosent av arbeidsstyrken. Sammenliknet med juli i fjor er
det 8 500 færre arbeidssøkere med denne yrkesbakgrunnen, en nedgang på 42 prosent. Nedgangen
er størst blant prosess- og maskinoperatører (-2 100) og mekanikere (-1 300).

Nesten halvparten har vært arbeidssøker i mer enn ett år
70 900 personer har nå vært arbeidssøkere i mer enn ett år. Dette utgjør 47,5 prosent av alle
arbeidssøkere i juli. I tillegg har 34 300 personer vært arbeidssøkere mellom 26 og 51 uker. Samlet
har 105 300 personer vært arbeidssøkere i seks måneder eller lenger, eller 7 av 10 arbeidssøkere.
44 000 personer har vært arbeidssøkere mindre enn seks måneder.
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Figur 6. Antall arbeidssøkere fordelt på arbeidssøkerstatus og arbeidssøkervarighet. Juli 2021
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Færre arbeidssøkere i alle fylker
Antallet arbeidssøkere har gått ned i alle fylker den siste måneden, ifølge brudd- og sesongjusterte
tall. Den relative nedgangen var størst i Oslo (-6 %), fulgt av Vestfold og Telemark samt Viken
(begge -4 %). Bruttoledigheten har også gått ned eller holdt seg stabilt i de aller fleste fylkene i juli.
Nedgangen var størst i Trøndelag (-4 %). I Oslo samt Troms og Finnmark holdt bruttoledigheten
seg stabil, mens i Viken var det en liten økning.
Antallet arbeidssøkere har gått betydelig ned i hele landet sammenliknet med juli i fjor (figur 7).
Den relative nedgangen har vært størst i Møre og Romsdal, samt Troms og Finnmark (-42 %
begge), og minst i Viken, samt Vestfold og Telemark (-32 % begge).
Det er store forskjeller i hvor stor andel som er registrert som arbeidssøkere mellom fylkene. Oslo
hadde høyest andel arbeidssøkere, med 6,9 prosent av arbeidsstyrken, mens andelen var lavest i
Nordland, med 3,6 prosent (figur 8). Bruttoledigheten var høyest i Oslo med 4,8 prosent av
arbeidsstyrken, og lavest i Nordland, med 2,4 prosent.
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Figur 7. Endring i antall arbeidssøkere, fordelt på helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak. Etter fylke. Juli
2020 – juli 2021
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Figur 8. Andel av arbeidsstyrken registrert som helt ledige, arbeidssøkere på tiltak eller delvis ledige hos NAV. Etter
fylke. Juli 2021
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Ledigheten blant innvandrere
Av de som var helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak ved utgangen av juli var 62 400
personer, eller 43 prosent, innvandrere. Dette er 25 800 færre enn i juli 2020, noe som tilsvarer en
nedgang på 29 prosent. Nedgangen i antall arbeidssøkere med innvandrerbakgrunn er dermed
mindre enn blant ikke-innvandrere, som er på 42 prosent.
Figur 9 viser de 20 fødelandene hvor flest innvandrere kommer fra. Personer fra disse 20 landene
utgjorde 68 prosent av innvandrerne som var registrert som arbeidssøkere hos NAV. Ved utgangen
av juli var Polen (8 800), Somalia (3 600) og Litauen (3 500) 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. Juli 2021
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Færre arbeidssøkere i alle aldersgrupper
Antallet arbeidssøkere gikk ned i alle aldersgrupper fra juni til juli, ifølge brudd- og sesongjusterte
tall. Den prosentvise nedgangen var størst blant personer mellom 25 og 29 år, med 6 prosent færre
arbeidssøkere, mens de over 60 år hadde minst nedgang i antallet arbeidssøkere (-2 %).
Bruttoledigheten gikk også ned eller holdt seg stabil i alle aldersgrupper. Den prosentvise
nedgangen var størst blant dem under 20 år.
Andelen arbeidssøkere er høyest i aldersgruppen 30–39 år, med 6,8 prosent av arbeidsstyrken, fulgt
av aldersgruppen 20–24 år med 6,1 prosent (figur 10). Andelen arbeidssøkere er lavest for de under
20 år, med 2,0 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten er også høyest i aldersgruppene 30–39
og 20–24 år, med henholdsvis 4,7 og 4,4 prosent av arbeidsstyrken.
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Figur 10. Andel av arbeidsstyrken registrert som helt ledige, arbeidssøkere på tiltak eller delvis ledige hos NAV. Etter
alder. Juli 2021
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Høy etterspørsel etter arbeidskraft
I løpet av juli ble det registrert 29 900 nye stillinger på arbeidsplassen.no. Målt gjennom antallet
ledige stillinger har etterspørselen etter arbeidskraft økt sterkt utover i 2021, og de siste månedene
har antallet ledige stillinger vært høyere enn det var før pandemien. Det ble registrert flest nye
stillinger innen helse, pleie og omsorg (5 600), bygg og anlegg (3 200) og butikk- og salgsarbeid
(3 100) i juli. På grunn av feil i publisert statistikk for ledige stillinger for 2020 er tallene ikke
direkte sammenliknbare med juli 2020, men justert for bruddet er det flere ledige stillinger per
virkedag i år enn i fjor (se spesielle forhold).
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Spesielle forhold
Ledige stillinger
NAV har avdekket at publisert statistikk for ledige stillinger for 2020 er for lav. For juli 2020 viser
publisert statistikk 19 990 nye stillinger, mens NAV estimerer at det korrekte tallet er om lag 23 450
stillinger. Estimert endring fra juli 2020 til juli 2021 er dermed:
•

om lag 6 500 flere stilinger

•

325 flere stilinger per virkedag

•

28 prosent flere per virkedag

Nærmere om feilen: NAV vedlikeholder stillingsdatabasen Arbeidsplassen.no. Denne omfatter
stillinger fra samarbeidspartnere, stillinger som arbeidsgivere registrerer selv elektroniske eller
manuelt, samt stillinger som meldes til NAV på andre måter. Databasen omfatter stillingsannonser
med en, flere eller ukjent antall stillinger i annonsen. For stillingsannonser med ukjent antall
stillinger har NAV fram til 2019 i statistikken lagt inn at dette er to stillinger, basert på analyser av
antall stillinger per annonse der det er kjent. I forbindelse med IT-endringer i NAV har dette tallet
feilaktig blitt satt til én i 2020. Feilen er korrigert fra og med 2021. Ved sammenlikning med
tidligere publisert statistikk må man ta hensyn til feilen i 2020. NAV har valgt å ikke vise «Endring
fra i fjor per virkedag. Prosent» i tabellene som inneholder stillinger.
Ved tolkning av tallene bør det i tillegg til feilkorreksjon også tas hensyn vi at det ble lyst ut få
stillinger i juli 2020 grunnet Covid-19 pandemien.
Delvis ledige
En gjennomgang av data fra meldekortene de arbeidsledige sender inn til NAV, viser at om lag 10 15 prosent av de delvis ledige har arbeidet mer enn 35 timer i gjennomsnitt de siste to ukene.
Andelen i juli 2021 er på nivå med samme periode året før. 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 øvrige endringer, se Om statistikken - Arbeidssøkere - nav.no
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