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Arbeidsmarkedet nå – mai 2020  
”Arbeidsmarkedet nå” er et månedlig notat fra Analyseseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. 

Notatet er skrevet av Johannes Sørbø, Johannes.Sorbo@nav.no, 28. mai 2020. 

 

65 600 færre arbeidssøkere registrert hos NAV 
Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak (bruttoledigheten) gikk ned med 87 800 personer 

fra april til mai. Antallet helt ledige ble redusert med 87 500, mens antallet arbeidssøkere på tiltak 

gikk ned med 300 personer. Til gjengjeld økte antallet delvis ledige med 22 200 personer, slik at 

antallet arbeidssøkere totalt falt med 65 600 personer i mai. 

 

Ved utgangen av mai var 194 000 personer registrert som helt ledige eller arbeidssøkere på tiltak 

hos NAV. Det utgjorde 6,9 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 161 400 personer registrert som 

delvis ledige. Til sammen var dermed 355 400 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV, noe 

som tilsvarer 12,6 prosent av arbeidsstyrken. 

 

Antallet arbeidssøkere registrert hos NAV nådde toppen i starten av april, og har siden falt (figur 1). 

Nedgangen har akselerert etter at samfunnet gradvis begynte å åpne opp igjen i slutten av april og 

inn i mai, slik at mange permitterte har kunnet begynne å jobbe igjen. I tillegg har antallet nye 

arbeidssøkere falt. I løpet av april meldte 76 200 nye arbeidssøkere seg til NAV, i mai falt dette til 

28 400 nye arbeidssøkere. Dette skyldes i all hovedsak færre nye permitterte. I en historisk 

sammenheng er imidlertid antallet nye arbeidssøkere i mai fortsatt svært høyt.   

 

 

Figur 1. Antall registrerte helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak pr. uke. Uke 1 – 22 2020, unntatt uke 16 
(se forklaring i Spesielle forhold nederst). 
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NAV bruker informasjon fra meldekort som arbeidssøkere sender inn hver 14. dag til å skille 

mellom helt og delvis ledige. I meldekortene gis informasjon om arbeidssøkeren har jobbet de siste 

to ukene eller ikke. Etter hvert som NAV har fått inn meldekort, har en del arbeidssøkere endret 

status fra helt ledig til delvis ledig, siden de har oppgitt at de har jobbet delvis i løpet av de siste 

ukene.  Permitterte sender meldekort på samme måte som andre arbeidssøkere og opplysninger på 

meldekort brukes for å skille mellom helt og delvis permitterte. Dette forklarer hvorfor antallet 

delvis ledige i hovedsak begynner å øke i uke 13, om lag to uker etter den kraftige økningen i helt 

ledige. Etter hvert som tilgangen av nye arbeidssøkere har falt og samfunnet har begynt å åpne opp 

igjen har imidlertid denne effekten blitt mindre, mens effekten av at mange bedrifter har kunnet 

delvis åpne og hente tilbake helt permitterte på deltid er blitt viktigere.  
 

30 700 nye dagpengesøknader i mai 

Så langt i 2020 har NAV mottatt mer enn tre ganger så mange dagpengesøknader som vi mottok i 

løpet av hele 2019. Fra 9. mars til 27. mai har det blitt registrert 454 100 dagpengesøknader 

(figur 2). 63 200 (14 %) av disse søknadene er ordinære dagpengesøknader, mens det er registrert 

390 900 (86 %) søknader om dagpenger under permittering. Inngangen av nye dagpengesøknader 

har imidlertid avtatt i mai, men er fortsatt stor sammenlignet med tidligere i år. Så langt i mai har 

det blitt registrert 30 700 dagpengesøknader. I mai 2019 ble det registrert 10 800 

dagpengesøknader.  

 
Figur 2. Antallet nye søknader om dagpenger per dag, fordelt på ordinære dagpengesøknader og dagpengesøknader 
under permittering. 9. mars – 27. mai.   

 
Kilde: NAV  
 

Utviklingen i norsk økonomi 

Sesongjusterte tall fra Nasjonalregnskapet viser at BNP Fastlands-Norge falt 6,9 prosent fra februar 

til mars. Dette er et noe større fall enn det de foreløpige tallene som ble publisert i slutten av april 

viste, men hovedbildet er det samme. Fallet kom i all hovedsak etter innføringen av de strenge 

smittevernstiltakene 12. mars.  
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Husholdningenes konsum falt 11,7 prosent, og særlig var fallet i tjenestekonsumet stort. Det 

inkluderer blant annet kultur- og fritidstjenester, passasjertransport, hotell- og restaurant, 

barnehager og frisører mm. Varekonsumet har utviklet seg mer blandet, med stor nedgang i kjøp av 

klær og sko, men økning innen mat- og drikkevarer. 

 

Industriproduksjonen falt med 4,1 prosent i mars, men det var forskjell mellom ulike deler av 

industrien. Petroleumsrelatert industri hadde en stor nedgang, mens det var vekst innen 

næringsmiddelindustrien.  

 

Ukentlig statistikk fra SSB viser at vareeksporten har vært lav etter påske. I ukene 17-20 var 

eksportverdien 15,2 prosent lavere enn i fjor. Eksporten av raffinerte petroleumsprodukter var bare 

en fjerdedel av tilsvarende uker i fjor, og verdien av metalleksporten var 12,8 prosent lavere.  

På bakgrunn av det kraftige fallet i økonomien, og uvanlig stor usikkerhet om utviklingen framover, 

besluttet Norges Bank å sette ned renten til null prosent i mai. De varsler også at renten mest 

sannsynlig blir liggende der en god stund framover. 

Utviklingen i internasjonal økonomi  

Utviklingen i verdensøkonomien er sterkt preget av pandemien. IMF anslo i april at verdens BNP 

vil falle med 3,0 prosent i år, men at neste år blir en vekst på 5,8 prosent. Det forutsetter imidlertid 

at pandemien avtar og at man får løsnet opp på smittevernstiltakene. Flere land er nå i ferd med å 

lette på en del av tiltakene, men det gjenstår å se hvordan dette utvikler seg.  

Et av de store usikkerhetsmomentene er hvor raskt arbeidsmarkedene tar seg opp, og hvor langvarig 

arbeidsledigheten blir i ulike land. I USA mistet over 20 millioner personer jobben i april, og 

ledigheten steg til 14,7 prosent av arbeidsstyrken. Det er den høyeste ledigheten siden 

mellomkrigstiden. I likhet med det vi ser her hjemme er det også i USA særlig hoteller, restauranter 

og lignende som er hardt rammet. Eurostat har foreløpig ikke publisert tall for april, men trolig vil 

også disse vise kraftig økning i arbeidsledigheten i EU. I Sverige, som ikke har hatt like omfattende 

smittevernstiltak, øker også arbeidsledigheten. Ifølge sesongjusterte AKU-tall var ledigheten på 7,9 

prosent i april, 40 000 flere enn i februar. I AKU-tallene vil ikke personer som har vært permittert i 

mindre enn tre måneder telle som arbeidsledige. 

For å avhjelpe denne krisen har både Norge og andre land vedtatt kraftig hjelpepakker over 

offentlige budsjetter, i tillegg til at sentralbankene har startet med svært ekspansiv pengepolitikk. 

IMF anslår i et blogginnlegg at de finanspolitiske tiltakene i G20-landene er på til sammen 9 000 

milliarder dollar.  

Det er stor usikkerhet knyttet til den videre utviklingen. Både om det igjen vil komme nye 

smittebølger, slik at land igjen må innføre strengere tiltak, samt hvor godt finanspolitikken vil virke, 

hvor lenge husholdningene vil være forsiktige, hvor mye av ledigheten som biter seg fast mm. 
 

Størst nedgang innen butikk- og salgsarbeid 

Antallet arbeidssøkere registrert hos NAV har falt for alle yrkesgrupper den siste måneden (figur 3). 

Nedgangen er størst innen butikk og salgsarbeid, serviceyrker og annet arbeid, samt reiseliv og 

transport. Til sammen er det 30 800 færre arbeidssøkere fra disse tre yrkesgruppene enn ved 

utgangen av april, og de står dermed for nesten halvparten av nedgangen den siste måneden.  

 

https://blogs.imf.org/2020/05/20/tracking-the-9-trillion-global-fiscal-support-to-fight-covid-19/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
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Mens antallet helt ledige har falt innen alle yrkesgrupper, har antallet delvis ledige økt i de fleste. 

Serviceyrker og annet arbeid, samt reiseliv og transport skiller seg imidlertid ut med en langt større 

økning i antallet delvis ledige enn de andre yrkesgruppene den siste måneden. Her finner vi mange 

av yrkene som ble pålagt å stenge i mars, men som nå har begynt å åpne igjen. Samtidig må det 

fortsatt tas smittevernhensyn, og selv om en del virksomheter innen blant annet reiseliv har kunnet 

åpne igjen møter de fortsatt lavere etterspørsel enn normalt. Det bidrar til at mange av de ansatte vil 

ha gått fra å være helt permitterte til delvis permitterte for disse yrkesgruppene.  

 

Figur 3. Endring i antall arbeidssøkere, fordelt på helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak. Etter 
yrkesbakgrunn. Fra april til mai, 2020.  

 
Kilde: NAV 

 

Reiseliv og transport var yrkesgruppen med klart høyest bruttoledighet i mai, med 19,1 prosent av 

arbeidsstyrken (figur 5). Undervisning hadde lavest bruttoledighet med 1,7 prosent. 

 

Summen av arbeidssøkere som andel av arbeidsstyrken var også størst innen reiseliv og transport. 

Her var 30,3 prosent av arbeidsstyrken registrert som arbeidssøkere hos NAV. I den andre enden 

finner vi yrkesgrupper som undervisning, akademiske yrker og helse, pleie og omsorg. Dette er 

yrkesgrupper som er tilknyttet offentlig sektor og som normalt ikke er like utsatt for 

konjunktursvingninger.  
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Figur 4. Antall personer registrert som helt ledige, arbeidssøkere på tiltak eller delvis ledige hos NAV. Etter 

yrkesbakgrunn. Mai 2020 

 
Kilde: NAV 

 

 

 

Figur 5. Andel av arbeidsstyrken registrert som helt ledige, arbeidssøkere på tiltak eller delvis ledige hos NAV. Etter 
yrkesbakgrunn. Mai 2020 
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Butikk- og salgsarbeid 

Personer med bakgrunn innen butikk- og salgsarbeid utgjør den nest største yrkesgruppen blant 

arbeidssøkere (figur 4). Ved utgangen av mai var 52 900 personer med denne yrkesbakgrunnen 

registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak, noe som utgjør 19,6 prosent av 

arbeidsstyrken. Dette er en nedgang på 14 400 registrerte arbeidssøkere fra april. 

 

Om vi ser på enkeltyrker var nedgangen klart størst blant butikkmedarbeidere, som også utgjør 

størsteparten av denne yrkesgruppen, med en nedgang 6 800 personer. Deretter følger selgere 

(engros), varehandelssjefer, samt gatekjøkken- og kafemedarbeidere, som til sammen har en 

nedgang på 6 800 arbeidssøkere.  

Reiseliv og transport 

Personer med bakgrunn i reiseliv og transport utgjør nå den største yrkesgruppen blant 

arbeidssøkerne. Ved utgangen av mai var 55 800 personer i denne yrkesgruppen registrert som helt 

ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak. Det er 7 600 færre enn i april. 

 

Nedgangen i mai var størst for førere av transportmidler, hovmestere, servitører og hjelpepersonell, 

samt kokker.  

Serviceyrker og annet arbeid 

Ved utgangen av mai var 44 100 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller 

arbeidssøkere på tiltak med denne yrkesbakgrunnen, noe som utgjør 17,5 prosent av arbeidsstyrken. 

Antallet arbeidssøkere har falt med 8 900 personer sammenlignet med april. 

 

Nedgangen var størst for frisører, hvor det var 3 000 færre arbeidssøkere enn i april.  

Industriarbeid 

31 200 personer med yrkesbakgrunn innen industriarbeid var registrert som helt ledige, delvis 

ledige eller arbeidssøkere på tiltak ved utgangen av mai. Det utgjør 16,5 prosent av arbeidsstyrken. 

Antallet arbeidssøkere innen industriarbeid falt med 4 000 personer i mai, og nedgangen var størst 

for mekanikere.  

 

Bygg og anlegg 

Ved utgangen av mai var 27 300 personer med yrkesbakgrunn innen bygg og anlegg registrert som 

arbeidssøkere hos NAV. Det utgjør 12,4 prosent av arbeidsstyrken. Dette er normalt en 

konjunktursensitiv yrkesgruppe, som blant annet vil reagere på endringer på boligmarkedet. Ved 

utgangen av mai er andelen arbeidssøkere imidlertid lavere enn gjennomsnittet, og den siste 

måneden er det blitt 6 100 færre arbeidssøkere med denne yrkesbakgrunnen. Nedgangen er størst 

for snekkere og tømrere. 
 

Tre av fire har vært arbeidssøkere i mindre enn tolv uker 

Som følge av den store økningen i ledigheten siden midten av mars, har de fleste vært registrert som 

arbeidssøkere mindre 12 uker. Det gjelder særlig blant de delvis ledige, hvor en større andel av 

arbeidssøkerne er permitterte. Blant de som er helt ledige eller arbeidssøkere på tiltak har 130 600 
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personer, eller 67 prosent vært registrert som arbeidssøkere i mindre enn 12 uker (figur 6). Blant de 

delvis ledige har 142 700, eller 88 prosent, vært arbeidssøkere i under 12 uker.  

 

Om lag 45 500 av de som er helt ledige eller arbeidssøkere på tiltak har vært arbeidssøkere i mer 

enn et halvt år. Blant de delvis ledige gjelder dette 12 800 personer.  

 
Figur 6. Antall arbeidssøkere fordelt på arbeidssøkerstatus og arbeidssøkervarighet. Mai 2020 
 

 
Kilde: NAV 

Størst nedgang i Nordland 

Antallet arbeidssøkere falt med mellom 14 og 19 prosent i alle fylker fra april til mai. Den 

prosentvise nedgangen var størst i Nordland og minst i Oslo.  

 

Selv om antall arbeidssøkere har gått ned i samtlige fylker, er fremdeles forskjellene store. I Oslo 

var 15,5 prosent av arbeidsstyrken registrert som arbeidssøkere ved utgangen av mai, mens andelen 

var lavest i Nordland med 10,1 prosent (figur 7). Det er særlig stor forskjell i hvor høy 

bruttoledigheten er i de ulike fylkene, selv om også andelen som er delvis ledige varier mellom 

fylker.  

 

Nedgangen i antall arbeidssøkere skyldes færre helt ledige og arbeidssøkere på tiltak i alle fylker. 

Antallet delvis ledige gikk derimot noe opp i alle fylker (figur 8). Det må sees i sammenheng med 

at mange virksomheter har fått åpne igjen, men med noen restriksjoner. Sammen med lavere 

etterspørsel enn normalt bidrar det til at en del helt permitterte har kunnet begynne å jobbe igjen, 

men ikke 100 prosent.  
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Figur 7. Andel av arbeidsstyrken registrert som helt ledige, arbeidssøkere på tiltak eller delvis ledige hos NAV. Etter 
fylke. Mai 2020 
 

 
 
Kilde: NAV 
 
 
 

Figur 8. Endring i antall arbeidssøkere, fordelt på helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak. Etter fylke. Fra 
april til mai, 2020. 
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Ledigheten blant innvandrere 

121 000 (34 %) av de som var helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak ved utgangen 

av mai var innvandrere. Figur 8 viser de 20 fødelandene hvor flest innvandrerne kommer fra. 

Personer fra disse 20 landene utgjorde 63 prosent av innvandrerne som var registrert som 

arbeidssøkere hos NAV. Ved utgangen av mai var Polen (18 100), Litauen (7 000) og Sverige 

(4 800) de tre vanligste landbakgrunnene blant innvandrere som var registrert som arbeidssøkere 

(figur 9). Nedgangen i antallet arbeidssøkere den siste måneden har vært noe mindre for de med 

innvandrerbakgrunn enn de uten, med nedgang på henholdsvis 10 og 18 prosent. 

 

Figur 9. Antall personer registrert som helt ledige, arbeidssøkere på tiltak eller delvis ledige hos NAV, etter fødeland. 
De 20 vanligste fødelandene er vist. Antall personer. Mai 2020 

  
Kilde: NAV 

Færre arbeidssøkere under 25 år 

Antallet arbeidssøkere falt for alle aldersgrupper fra april til mai. De under 25 år skiller seg ut med 

en nedgang på 21 prosent, mens alle andre aldersgrupper har en nedgang i området 14 til 16 

prosent. Andelen arbeidssøkere er likevel høyest i aldersgruppen 20-24 år, hvor 16,7 prosent av 

arbeidsstyrken er registrert som arbeidssøkere hos NAV (figur 10). Deretter følger de mellom 25 og 

29 år, med 16,1 prosent.  

 

Hvor stor andel av arbeidssøkerne som er delvis ledige øker med alderen. Blant personer under 20 

år er om lag 30 prosent av arbeidssøkerne delvis ledige. Denne andelen øker så til 54 prosent blant 

personer i 50-årene, mens den er noe lavere igjen blant personer i 60-årene.  
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Figur 10. Andel av arbeidsstyrken registrert som helt ledige, arbeidssøkere på tiltak eller delvis ledige hos NAV. Etter 
alder. Mai 2020 

 
Kilde: NAV 

 

Tilgang ledige stillinger  
I løpet av mai ble det registrert 28 000 nye ledige stillinger på nav.no. Det er 27 prosent færre 

stillinger per virkedag enn i mai i fjor. Det var flest nye utlysninger innen helse, pleie og omsorg 

(6 700), undervisning (3 200) og bygg og anlegg (2 900). Det var en nedgang i antall registrerte 

stillinger per virkedag sammenlignet med mai i fjor for alle yrkesgrupper unntatt helse, pleie og 

omsorg, og jordbruk, skogbruk og fiske. I sistnevnte gruppe ble det registrert 300 nye ledige 

stillinger, noe som tilsvarer en økning i antall stillinger per virkedag på 13 prosent fra april i fjor. 

Spesielle forhold 

Sesongjustering 

Normalt benyttes sesongjusterte tall for å se på utviklingen i arbeidsledigheten fra en måned til den 

neste. Det er noen faste sesongmønstre i hvordan ledigheten utvikler seg. Fra desember til januar 

øker antallet arbeidsledige fordi mange kontrakter går ut ved årsskiftet, så faller gjerne antallet 

arbeidsledige fram mot sommeren før den igjen øker i løpet av sommeren. Sesongjusteringen 

justerer for disse normale svingningene og viser den underliggende trenden på arbeidsmarkedet. 

Den siste månedene har vi imidlertid hatt en økning i ledigheten som er langt større enn vi noen 

gang har opplevd før, og i mai har vi et rekordstort fall i ledigheten. Dette skyldes ikke 

sesongvariasjoner, men den helt spesielle situasjonen i norsk og internasjonal økonomi på grunn av 

tiltakene for å bekjempe en pandemi. Sesongjusteringsmetoden vil ikke klare å ta hensyn til dette på 

en meningsfull måte, og vi har derfor ikke laget sesongjusterte tall denne måneden. 

Ingen statistikkproduksjon i uke 16 

Det ble ikke publisert statistikk om arbeidssøkere i uke 16 på grunn av påsken. Rundt helligdager er 

rutinen for innsending og beregning av meldekort annerledes enn i vanlige uker. Dette gjøres for å 

kunne utbetale stønader før helligdagene. Konsekvensen for statistikken er at opplysninger om 
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hvorvidt personer er arbeidssøkere vil være utdatert og kanskje feilaktig for tidspunktet statistikken 

hentes ut. Dette løser seg i påfølgende uke når vanlige rutine for meldekort gjenopptas. 

Yrke og utdanning 

Ny registreringsmetode for arbeidssøkere fra og med november 2018 medfører endringer i hvordan 

yrke og utdanning registreres. Det har gitt endringer i fordeling på yrke og utdanning: 

 Andel med ingen/ikke oppgitt yrkesbakgrunn har økt. 

 Andel med leder som yrkesbakgrunn har økt. Kategorien «Ledere» bør tolkes med 

varsomhet etter desember 2018. 

 Alle andre yrkesgrupper har en marginal lavere andel på grunn av økning for ingen 

yrkesbakgrunn og ledere. 

 

For nærmere forklaring øvrige endringer, se Om statistikken - Arbeidssøkere - nav.no 
 

https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/statistikk/arbeidssokere-og-stillinger-statistikk/relatert-informasjon/om-statistikken-arbeidssokere

