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YS-forbundet Negotia: Fortsatt frykt for ledighet 

 

Det har vært stor uro i arbeidsmarkedet de siste to årene. Dette har gitt rekordhøy 

arbeidsledighet. En fersk analyse YS-forbundet Negotia har gjort viser at flere i 

2016 enn i 2014, tror det er «sannsynlig å være arbeidsledig om fem år.» – Tallene 

våre bekrefter den realiteten vi lever i. Det som er ugreit er at mange fortsatt er 

bekymret for å miste jobben sin, sier Arnfinn Korsmo, leder i YS-forbundet Negotia. 

 

De siste to årene har vært preget av stor uro i arbeidsmarkedet og rekordhøy 

arbeidsledighet. YS-forbundet Negotia har gjort en dybdeanalyse av YS 

Arbeidslivsbarometer. Den viser at det i 2016 er flere enn i 2014, som regner det 

som sannsynlig at de vil være arbeidsledig om fem år. Samtidig har også flere 

opplevd å være arbeidsledig i 2016 enn i 2014.  

 

- Tallene våre bekrefter selvsagt det opplagte, at arbeidsledigheten har 

steget. Det som imidlertid er interessant og grunn til refleksjon, er at flere i 

tillegg mener det er «sannsynlig at de om fem år er arbeidsledig». Denne 

økte uroen er i seg selv en ekstra byrde. Det å gå rundt å bekymre seg for 

at man mister jobben, kan fort føre til redusert livskvalitet i hverdagen og gå 

ut over både familie- og arbeidsliv, sier Arnfinn Korsmo, leder av YS-

forbundet Negotia. 

De beste arbeidsgiverne har varme hjerter og kalde hoder. 

- Det er ingen tvil om at det er krevende tider. Samtidig vet vi at økonomien 

går opp og ned. Da er det viktig at arbeidsgiverne holder hodet kaldt og ikke 

haste-kaster arbeidstakere ut av bedriften av frykt for at profitten kan bli litt 

mindre et år enn foregående år, sier Negotia-lederen: - Tvert i mot tror jeg 

de arbeidsgiverne som viser et varmt hjerte og omsorg for sine ansatte også 

i lengden vil tjene på det. Arbeidstakere setter pris på omsorg, og 

gjengjelder det med økt tillit. I tillegg er det den beste måten å inspirere til 

å yte enda ekstra for å hjelpe bedriften gjennom en krevende periode. Dette 

handler om dugnad. Det lykkes best når vi drar lasset sammen. 

 

 

Kontakt: 

Arnfinn Korsmo 

Leder YS-forbundet Negotia 

Mobil: 995 94 336 

 

 

 



 

 

 

 
Fakta: 
YS Arbeidslivsbarometer utføres årlig av AFI – Arbeidsforskningsinstituttet på vegne av YS og YS-
forbundene. Om lag 3000 organiserte og uorganiserte arbeidstakere over hele landet deltar i 
undersøkelsen som måler tilstanden i norsk arbeidsliv. 
 
I hvilken grad er det sannsynlig at du om fem år er arbeidsledig? 

 
 

 
 
 
 
Har du noen gang opplevd å være arbeidsledig? 

 


