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Lavere arbeidsledighet igjen  

Den målte arbeidsledigheten i Norge har vært lav sammenlignet med andre europeiske land, særlig fra midten av 

1990-tallet og framover. Etter at den petroleumsrelaterte delen av næringslivet fikk erfare kraftig fall i 

etterspørselen etter sine produkter og tjenester, har imidlertid ledighetsprosenten økt i Norge. Dette gjelder både 

ledighetsprosenten som NAV utarbeider (helt ledige og personer på tiltak), og SSBs tall fra 

Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU).         

Moderne økonomier er avhengig av bred vekst i BNP for å oppnå stabil ledighet, og sterk vekst for å redusere 

arbeidsledigheten fra et høyt nivå.  Et tidligere innlegg på Normetrics tok for seg utsiktene til sterkere vekst i BNP i 

2017 og videre utover, og viste nye prognoser fra NAM (Norwegian Aggregate Model) for BNP i Fastlands Norge. 

Ferske tall fra NAV viser nå at det i mai var 70 900 helt arbeidsledige hos NAV, som er en markant nedgang fra ett år 

tilbake i tid.  

Den nye NAM-prognoser, som er basert på samme informasjon som innlegget om varslet oppgang, viser også et klart 

fall i ledigheten i 2. kvartal 2017 (se Figur 1). Det anslåtte tallet fra modellen er 2,7 prosent. I april var ledighetsraten 

2,8 prosent, og tallet for mai var 2,6 prosent.     
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Figur 1: Helt ledige i NAV i prosent av arbeidsstyrken. Den røde grafen viser faktiske tall til og med 2017(1) og 

prognose fra NAM fra og med 2017(2). De blå viftene tilsvarende 90-, 60- og 30-prosents usikkerhetsintervaller.    

 

Den registrerte ledigheten må ses i sammenheng med arbeidsmarkedstiltakene.  I mai var det flere på «aktive» tiltak 

enn for ett år siden. Økningen er likevel ikke stor nok til å ta vekk inntrykket av at den samlede målte 

arbeidsledigheten er på vei nedover. I modellsimuleringen går ikke denne utviklingen særlig fort.  Ledigheten kan nå 

være på nivå med det den var i 2014, men det er et stykke igjen til nivået fra før «oljekrisen». Dette er illustrert i 

Figur 2, som viser sesongjusterte tall, og historien tilbake til 2008.   
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Figur 2: Helt ledige i NAV i prosent av arbeidsstyrken. Den røde grafen viser faktiske tall til og med 2017(1) og 

prognose fra NAM fra og med 2017(2). De blå viftene tilsvarende 90-, 60- og 30-prosents usikkerhetsintervaller. 

Sesongjusterte tall.    
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