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Arbeidsmarkedet nå – juni 2021
«Arbeidsmarkedet nå» er et månedlig notat fra Analyseseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet.
Notatet er skrevet av Johannes Sørbø, Johannes.Sorbo@nav.no, 1. juli 2021.

17 800 færre arbeidssøkere i juni
Antallet arbeidssøkere har gått raskt ned i juni, ifølge sesong- og bruddjusterte tall (figur 1). I løpet
av den siste måneden har antallet helt ledige gått ned med 14 900, mens antallet delvis ledige har
falt med 4 800 personer. I alt har antallet arbeidssøkere (helt ledige, arbeidssøkere på tiltak og
delvis ledige) falt med 17 800 personer i juni, justert for normale sesongvariasjoner.1 Den sterke
nedgangen i juni henger naturlig nok sammen med at mange smitteverntiltak er dempet og fjernet,
og at man har begynt å gjenåpne økonomien. Om lag 70 prosent av nedgangen i antallet
arbeidssøkere kommer i Oslo, Viken, samt Vestfold og Telemark, og mer enn halvparten er innen
yrkesgruppene reiseliv og transport og butikk- og salgsarbeid. Dette er områdene som har vært
hardest rammet av smitteverntiltakene.
Ved utgangen av juni var 81 300 personer registrert som helt ledige hos NAV. Det utgjorde 2,9
prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var
på 97 200, eller 3,4 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 66 100 personer registrert som delvis
ledige. Det utgjorde 2,3 prosent av arbeidsstyrken. Til sammen var 163 300 personer registrert som
arbeidssøkere hos NAV, noe som tilsvarer 5,8 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten er nå
tilbake på nivåer vi tidligere har hatt i nedgangskonjunkturer, for eksempel i 2016. Antallet delvis
ledige er imidlertid fortsatt langt høyere enn hva vi har sett før pandemien.
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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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Figur 1. Antall registrerte helt arbeidsledige, delvis ledige, bruttoledigheten og summen av arbeidssøkere. Sesong- og
bruddjusterte tall. Januar 2019 – juni 2021
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Færre permitterte
Størstedelen av nedgangen den siste måneden skyldes en nedgang i antall permitterte. Ved utgangen
av juni var det registrert 49 000 permitterte arbeidssøkere hos NAV, noe som utgjør 1,7 prosent av
arbeidsstyrken. Det er 16 700 færre enn i mai. 81 prosent av nedgangen i antallet arbeidssøkere den
siste måneden kommer dermed i form av færre permitterte (ikke sesongjusterte tall). 32 400 av de
permitterte var delvis permittert, mens 16 600 var helt permittert. Antallet arbeidssøkere som ikke
er permittert har også gått noe ned den siste måneden, fra 118 100 ved utgangen av mai til 114 300
ved utgangen av juni.
Figur 2. Antall arbeidssøkere fordelt på permitterte og ordinære (ikke-permitterte) arbeidssøkere. Januar 2020 – juni
2021. Ikke justert for sesongvariasjoner.
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Få nye arbeidssøkere
I løpet av juni ble det registrert 16 200 nye arbeidssøkere hos NAV. Dette tilsvarer 650 nye
arbeidssøkere per virkedag. De to siste månedene har antallet nye arbeidssøkere vært lavere enn det
som var normalt før pandemien. 13 prosent oppgir permittering som årsak til at de registrerer seg
som arbeidssøkere, ned fra 19 prosent i mai og 42 prosent i april. Samtidig oppgir 26 prosent at de
har mistet jobben.

Utviklingen i norsk økonomi
BNP Fastlands-Norge økte med 0,3 prosent i april etter fall gjennom første kvartal, ifølge sesongog kalenderjusterte tall fra SSB. Det var blant annet en økning i bolig- og petroleumsinvesteringer,
eksport og varekonsum, mens tjenestekonsumet fortsatt gikk ned. Mot slutten av april og utover mai
og juni har imidlertid mange av smitteverntiltakene blitt lettet på, og da vil vi også se at BNPveksten tok seg tydelig opp.
Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk opp hele 5,8 prosent fra april til mai, ifølge sesongjusterte
tall fra SSB. Det må ses i sammenheng med at kjøpesenter og butikker igjen kunne åpne i Viken og
Oslo i slutten av april og starten av mai. Det var særlig sterk vekst for klesbutikker. Under
pandemien har det vært en sterk vridning fra tjenestekonsum til varekonsum, i tillegg til en stor
nedgang i grensehandelen. Dette har bidratt til at omsetningen i detaljhandelen var hele 13,8 prosent
høyere i mai 2021 enn i mai 2019. Framover kan det imidlertid være grunn til å vente at norske
husholdninger vil vri mer av forbruket tilbake mot tjenester.
Industriproduksjonen falt med 1,8 prosent fra mars til april, ifølge sesongjusterte tall fra SSB.
Nedgangen kommer etter tre måneder med høy aktivitet i industrien. Til tross for nedgangen i april
har industriproduksjonen hentet seg inn igjen etter det kraftige fallet våren 2020, og var i april på
om lag samme nivå som før koronapandemien traff Norge.
Vareeksporten i mai endte på 87,3 milliarder kroner, hele 69 prosent mer enn i mai i fjor. Det
skyldes blant annet betydelig høyere olje- og gasspriser, men også eksporten fra Fastlands-Norge
økte med 26 prosent sammenlignet med mai i fjor. Det var blant annet en økning i verdien av
fiskeeksport, eksport av metaller og raffinerte oljeprodukter.
Norges Bank valgte å holde styringsrenten uendret på null prosent på rentemøtet i juni. Samtidig
varsler de nå at renten mest sannsynlig blir satt opp i september og så blir gradvis satt videre i opp i
takt med at økonomien bedres. Norges Bank anslår nå at arbeidsledigheten vil være tilbake på
nivået fra før pandemien i løpet av 2022.

Utviklingen i internasjonal økonomi
BNP falt 0,1 prosent for EU-landene samlet i første kvartal i år, ifølge estimat fra Eurostat.
Nedgangen skyldes lavere privat konsum, og må naturligvis ses i sammenheng med
smittesituasjonen. Det var stor forskjell mellom de ulike landene. Portugal, Tyskland og Danmark
var blant landene med fall i den økonomiske aktiviteten, mens blant annet Irland, Estland og Hellas
hadde god vekst i BNP. Sammenlignet med første kvartal i fjor var BNP 1,2 prosent lavere for EU i
årets første kvartal.
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Sysselsettingen falt igjen i EU-området i første kvartal, og var dermed 1,6 prosent lavere enn i
tilsvarende kvartal i fjor. Arbeidsledigheten lå på 7,3 prosent for EU i april, uendret fra mars.
Spania (15,3 %) hadde høyest ledighet, mens Polen lå lavest av EU-landene (3,1 %).
I USA fortsatte den økonomiske gjenopphentingen 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. Nivået er nå 0,9 prosent lavere enn før
pandemien.
Det er fortsatt usikkerhet knyttet til den videre utviklingen av pandemien. I Storbritannia har
antallet smittede og innlagte på sykehus igjen økt kraftig de siste ukene, noe som har ført til en
utsettelse av planlagte lettelser i smitteverntiltak. Den økte smitten knyttes til den nye deltavarianten
av viruset, som nå dominerer utviklingen. I Israel meldes det at omtrent halvparten av de som blir
smittet nå er fullvaksinerte, noe som også knyttes til deltavarianten. Smittetallene er imidlertid
fortsatt lave og de vaksinerte ser ut til å bli mindre alvorlig syke. I Australia har Sydney stengt ned
etter at nytt koronautbrudd, og også der skaper deltavarianten bekymring. Selv om den økonomiske
situasjonen i mange land nå preges av gjenåpning og optimisme, er det altså fortsatt
usikkerhetsmoment knyttet til hvordan pandemien vil prege den økonomiske utviklingen framover.

Færre arbeidssøkere i alle yrkesgrupper
Antallet arbeidssøkere gikk ned i alle yrkesgruppene fra mai til juni, ifølge brudd- og sesongjusterte
tall. Nedgangen var størst innen reiseliv og transport, med 5 900 færre arbeidssøkere, fulgt av
butikk- og salgsarbeid (- 5 000), samt serviceyrker og annet arbeid (-2 300). Nedgangen henger
naturlig nok sammen med at man igjen har kunnet åpne butikker, kjøpesentre, restauranter,
treningssentre mv. på det sentrale Østlandet.
Bruttoledigheten, altså summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, gikk også ned eller holdt
seg stabil for alle yrkesgrupper. Nedgangen i juni var størst innen reiseliv og transport (-3 800),
serviceyrker og annet arbeid (-900), samt butikk og salgsarbeid (-700).
Sammenlignet med juni 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 (-58 %), for meglere og konsulenter (-55 %), samt akademiske yrker (-51 %).
Nedgangen vært minst blant de uten registrert yrkesbakgrunn (-16 %), personer med bakgrunn fra
jordbruk, skogbruk og fiske (-20 %), samt barne- og ungdomsarbeid (-25 %).
Reiseliv og transport er fortsatt yrkesgruppen med klart høyest andel arbeidssøkere, med 15,1
prosent av arbeidsstyrken, fulgt av ledere med 8,8 prosent og serviceyrker og annet arbeid med 8,3
prosent (figur 4). Andelen er lavest blant personer 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. Juni 2020 – juni 2021
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Figur 4. Andel av arbeidsstyrken registrert som helt ledige, arbeidssøkere på tiltak eller delvis ledige hos NAV. Etter
yrkesbakgrunn. Juni 2021
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Figur 5. Antall personer registrert som helt ledige, arbeidssøkere på tiltak eller delvis ledige hos NAV. Etter
yrkesbakgrunn. Juni 2021
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Reiseliv og transport
Personer med bakgrunn i reiseliv og transport utgjør den største yrkesgruppen blant arbeidssøkerne
(figur 5). Ved utgangen av juni var 27 900 personer i denne yrkesgruppen registrert som helt ledige,
delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak. Sammenlignet med juni i fjor er det en nedgang på 16 000
(-36 %). Nedgangen har vært størst for hovmestere, servitører og hjelpepersonell (-5 100), førere av
transportmiddel (-3 700) og kokker (-3 100).
Butikk- og salgsarbeid
Personer med bakgrunn fra butikk- og salgsarbeid utgjør den nest største yrkesgruppen blant
arbeidssøkerne. Ved utgangen av juni var 21 000 personer med denne yrkesbakgrunnen registrert
som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak, noe som utgjør 7,8 prosent av
arbeidsstyrken. Antallet som er registrert som arbeidssøkere gått ned med 15 800 personer (-43 %)
sammenlignet med juni i fjor. Nedgangen var om lag jevnt fordelt mellom personer innen annet
salgsarbeid (-8 100) og butikkarbeid (-7 700).
Serviceyrker og annet arbeid
Ved utgangen av juni var 20 900 personer med denne yrkesbakgrunnen registrert som arbeidssøkere
hos NAV, noe som utgjorde 8,3 prosent av arbeidsstyrken. Sammenlignet med juni i fjor har
antallet arbeidssøkere med denne yrkesbakgrunnen gått ned med 11 900 personer (-36 %).
Nedgangen har vært størst innen rengjøring (- 3 500) og for yrker innen kunst, sport og kultur (3 400).
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Industriarbeid
12 900 personer med bakgrunn innenfor industriarbeid var registrert som arbeidssøkere hos NAV
ved utgangen av juni, noe som utgjorde 6,8 prosent av arbeidsstyrken. Sammenlignet med juni i fjor
er det blitt 11 200 færre arbeidssøkere med denne yrkesbakgrunnen, noe som utgjør en nedgang på
46 prosent. Nedgangen er størst blant prosess- og maskinoperatører (-2 700) og mekanikere (1 700).
Kontorarbeid
Kontorarbeid er også blant yrkesgruppene som har hatt størst nedgang i antallet arbeidssøkere de
siste månedene. Ved utgangen av juni var 13 600 personer med bakgrunn innenfor kontorarbeid
registrert som arbeidssøkere hos NAV, noe som utgjorde 7,5 prosent av arbeidsstyrken.
Sammenlignet med juni i fjor har antallet arbeidssøkere med denne yrkesbakgrunnen gått ned med
10 800 personer (-44 %). Nedgangen har vært størst blant resepsjonister og sentralbordoperatører (3 700), økonomi- og kontormedarbeidere (-3 300), og lager- og transportmedarbeidere (-2 400).

Nesten halvparten har vært arbeidssøker i mer enn ett år
Koronakrisen har nå vært i over ett år, og 73 400 personer har nå vært arbeidssøkere i mer enn ett
år. Dette utgjør 45 prosent av alle arbeidssøkere i juni. I tillegg har 34 700 personer vært
arbeidssøkere mellom 26 og 51 uker. 55 200 personer har vært arbeidssøkere i under et halvt år. Det
er særlig gruppen som har vært arbeidssøkere under et halvt år som har blitt mindre den siste
måneden.
Figur 6. Antall arbeidssøkere fordelt på arbeidssøkerstatus og arbeidssøkervarighet. Juni 2021
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Færre arbeidssøkere i alle fylker
Antallet arbeidssøkere har gått ned i alle landets fylker den siste måneden. Den relative nedgangen
har vært størst i Oslo (-14 %), Viken (-12 %), samt Vestfold og Telemark (-11 %). Også
bruttoledigheten går ned i alle fylker, og nedgangen var størst i Oslo, Innlandet og Viken.
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Antallet arbeidssøkere har gått kraftig ned i hele landet sammenlignet med juni i fjor (figur 7). Den
relative nedgangen har vært størst i Møre og Romsdal, samt Troms og Finnmark (begge med - 47
%), og minst i Viken, samt Vestfold og Telemark (begge -35 %).
Det er store forskjeller i hvor stor andel som er registrert som arbeidssøkere mellom fylkene. Oslo
hadde høyest andel arbeidssøkere, med 7,7 prosent av arbeidsstyrken, mens andelen var lavest i
Nordland, med 3,9 prosent (figur 8). Bruttoledigheten var høyest i Oslo med 4,6 prosent av
arbeidsstyrken, og lavest i Nordland, med 2,4 prosent.
Figur 7. Endring i antall arbeidssøkere, fordelt på helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak. Etter fylke. Juni
2020 – juni 2021
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Figur 8. Andel av arbeidsstyrken registrert som helt ledige, arbeidssøkere på tiltak eller delvis ledige hos NAV. Etter
fylke. Juni 2021
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Ledigheten blant innvandrere
Av de som var helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak ved utgangen av juni var
68 300 personer, eller 43 prosent, innvandrere. 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 juni var Polen (9 600), Somalia (3 800) og
Litauen (3 800) de tre vanligste landbakgrunnene blant innvandrere som var registrert som
arbeidssøkere.
Figur 9. Antall innvandrere registrert som helt ledige, arbeidssøkere på tiltak eller delvis ledige hos NAV, etter
fødeland. De 20 vanligste fødelandene er vist. Juni 2021
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Størst nedgang blant personer i 20-årene
Antallet arbeidssøkere gikk ned i alle aldersgrupper fra mai til juni, ifølge brudd- og sesongjusterte
tall. Den prosentvise nedgangen var størst blant personer i 20-årene, med en nedgang på 10 prosent,
mens de under 20 år og de over 60 år hadde minst nedgang i antallet arbeidssøkere.
Andelen arbeidssøkere er høyest i aldersgruppen 30-39 år, med 7,4 prosent av arbeidsstyrken, fulgt
av aldersgruppen 20-24 år (figur 10). Andelen arbeidssøkere er lavest for de under 20 år, med 2,4
prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten er høyest i aldersgruppene 20-24 og 30-39, begge med
4,6 prosent.
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Figur 10. Andel av arbeidsstyrken registrert som helt ledige, arbeidssøkere på tiltak eller delvis ledige hos NAV. Etter
alder. Juni 2021
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Høy etterspørsel etter arbeidskraft
I løpet av juni ble det registrert 57 100 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 langt høyere enn det var før pandemien. Det ble registrert flest nye
stillinger innen helse, pleie og omsorg (9 800), bygg og anlegg (6 800) og reiseliv og transport
(6 000) i juni. På grunn av feil i publisert statistikk for ledige stillinger for 2020 er tallene ikke
direkte sammenlignbare med juni 2020, men justert for bruddet er det betydelig 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 juni 2020 viser
publisert statistikk 33 170 nye stillinger, mens det korrekte tallet er om lag 38 090 stillinger.
Estimert endring fra juni 2020 med til juni 2021 er dermed:
•

om lag 19 050 flere stilinger

•

698 flere stilinger per virkedag

•

44 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 en 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 juni 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 juni 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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