
Korankrisens	første	5	uker	- hvem	
tok	støyten	i	arbeidslivet	?	
Status	19.	april

Frischsenteret:	Bernt	Bratsberg,	Simen	Markussen,	Knut	Røed	og	Oddbjørn	
Raaum
SSB:	Trond	Vigtel
NAV:	Gaute	Eielsen

Oslo,	30.4.2020.	
Tidligere	presentasjoner:	Webinarer 26.3	og	27.3,	OMG	– COVID19	Webinar
21.4. Kommer	i	Samfunnsøkonomen.



Utviklingendag	for	dag	iNorge	- framtil 25.mars	



Dagpengesøknader1.	mars	til ogmed	19.april	

Oppsagte =	søknader om	ordinære dagpenger .	Kilde:	NAV,	egne beregninger.



Vårt	bidrag	– en	oversikt	

-Beskrivelse	av	permitterte/oppsagte	arbeidstakere,	deres	familier,	og	
virksomhetene	de	arbeider	(eller	arbeidet)	i	

-Datagrunnlag:	Alle	dagpengesøknader	1.	mars	- 19.	april	2020
- Koblet	med	andre	registerdatakilder
- Lønnstakere:	Ikke	noe	om	selvstendig	næringsdrivende	og	personer	som	har	
hovedinntekt	fra	oppdrag

-Temaer
- Samfunnskritiske	risikoyrker	
- Sosial	gradienter	(inntekt,	utdanning,	sosial	bakgrunn/klasse)	
- Demografi	(alder,	kjønn,	fødeland)	
- Familier	(husholdningsøkonomi,	fra	barnas	ståsted)
- Yrker,	bransje,	bedriftskjennetegn
- Utvikling	fra	dag	til	dag



Datagrunnlag

Søknader	til	NAV	om	dagpenger
 Record:	Fødselsnr Dato		Type	søknad	(ny/gjenopptak)×(permittert/ledig)	

Registerdata	
 Individer	(bosatt	pr.	1.1.2019),	husholds-ID,	ektefelle-ID	og	mor/fars-ID
 Bedrifter	og	foretak,	regnskapsdata	fra	2017

Ulike	datakilder
 Demografi	(fødeland/år,	kjønn).	Bosatte	pr	1.1.2019
 A-meldingen	Desember	2019
 Lønnsstatistikken	sept./okt.	2018
 Nasjonal	utdanningsbase	okt.	2018
 Regnskap	foretak	2017
 Registerbasert inntektsfil 2017,	pensjonsgivende	inntekt	1967-2017
 O*NET,	yrkeskjennetegn	(USA)

Omfatter	lønnstakere,	ikke	selvstendige/”frie	yrker”	



Dagpengesøknader i våreanalyser

385	575	søknader (1.3	til og med	19.4)

362	539	unike personer

330	492	søknader i vår analysepopulasjon.	Mangler
arbeidsinnvandrere og personer på vei inn	i yrkeslivet

Utvalget reduseres når vi	ser på inntektsmønstre og
bedriftskjennetegn (fra 2017)



Krisens “sosiale gradienter”.	
Etterpermanent	arbeidsinntektsrang.	

Andel	permitterte	og	oppsagte	arbeidstakere	etter	rang	i	alders- og	kjønnsspesifikk
livsinntektsfordeling	(A.	B.).	 Andel	arbeidstakere	i	samfunnskritisk	risikoarbeid(C).	



Dagpengsøknaderetterutdanning,	sosialbakgrunn,	inntektsrangog timelønn



Dagpengsøknaderetterutdanningsgruppe
Omkring 90	000	søkere uten
fullført videregående
opplæring.	Like	mange	med	
høyere utdanning.	



Dagpengesøknader	etter	fødeland



Dagpengsøknaderetter alder	og fødeland



Kjønnsforskjellen

Alle lønnstakere
 Kvinner 11.7%	(hvorav 89%	permitteringer)
 Menn 13.0	%	(90%	permitteringer)	

Privat sektor

- Kvinner 21.1%	(92%	permitteringer)

- Menn 15.7%		(90%	permitteringer)

Høyest blant menn,	men	fordi flere kvinner jobber	i offentlig
sektor.	Omvendt i privat sektor.	



Dagpengesøkersannsynlighet (%-poeng).	Individkjennetegn.	Privat
(1) (2) (3) (4) (5)

Kjennetegn/kontroller Individ Yrke Bransje Foretak Foretak og yrke

Kvinne 5.30*** 1.33*** 0.57*** 0.39*** 0.19*

(15.40) (6.35) (3.67) (3.07) (1.76)

Barn < 13 1.24*** 1.28*** 1.32*** 1.06*** 1.00***

(9.25) (11.85) (12.82) (11.91) (11.55)

Kvinne&barn<13 -0.01 0.59*** 1.18*** 1.14*** 1.13***

(-0.05) (3.40) (7.30) (7.19) (7.40)

Alder (år) -0.03** 0.03*** 0.07*** 0.05*** 0.05***

(-2.40) (4.31) (9.86) (8.48) (8.16)

Utdanning (år) -1.11*** -0.34*** -0.36*** -0.12*** -0.09***

(-19.82) (-13.48) (-14.37) (-6.81) (-5.11)

Ansiennitet (år) -0.18*** -0.14*** -0.12*** -0.10*** -0.10***

(-7.48) (-8.90) (-9.42) (-10.25) (-9.94)

Ln Timelønn -4.66*** -3.13*** -2.38*** -1.16*** -1.05***

(-16.94) (-17.19) (-14.45) (-9.49) (-8.81)

R2 0.020 0.129 0.184 0.434 0.439

349 
yrker

571 bransjer 149963 
foretak

Note: 1, 724 mill 
lønnstakere. Lineær
sannsynlighetsmodell,
regresjonskoeffisienter. 
Prosentpoeng.



Lønnstakere	– oppsummering

qKoronakrisen	rammer	bredt:	Alle	lag	av	befolkningen	er	berørt,	enten	vi	
måler	etter	utdanning,	inntekt,	eller	familiebakgrunn.

qLikevel	avdekkes	tydelige	sosiale	gradienter:	Risikoen	for	oppsigelse	eller	
permittering	klart	større	for	arbeidstakere	med	lav	inntekt,	lav	utdanning,	og	
lavinntekts	familiebakgrunn.

qDobbelt	byrde?	Også	eksponering	i	samfunnskritisk	risikoarbeid	er	
avtakende	i	inntekt

qYrke	og	bransje	viktig:	Ikke-samfunnskritiske	jobber	som	innebærer	fysisk	
kontakt	med	andre	er	mest	utsatt	for	permittering.

qMenn	(noe)	mer	utsatt	enn	kvinner.	Høyere	andel	for	kvinner	i	privat	sektor.	

qUnge	er	mer	utsatt	enn	eldre.

qInnvandrere	er	mer	utsatt	enn	norskfødte.



Familiene	

1.	Familiesituasjonen,	singel	eller	i	parforhold?
 Rammes	begge	partnerne?

2.	Familiens	økonomiske	situasjon:
 Husholdningsinntekt	(relativ)
 Bankinnskudd,	rentebelastning
 Økonomi	i	barnefamilier	og	husholdninger	uten	barn

3.	Fra	barnas	ståsted:	Hvor	mange	barn	rammes	at	av	en	eller	
begge	foreldrene	permitteres?	Etter	familieøkonomi?



Dagpengesøkere	etter	sivilstand	og	om	partner	søker
Antall	personer	og		prosent	av	gruppe



Andeldagpengesøkereetter familiensøkonomiskesituasjon

Andel	dagpengesøkere	blant	alle	sysselsatte	– etter	husholdningens	inntekt,	samlet	bankinnskudd	og	
rentebelastning.	Note:	Husholdningsinntekt	er	justert	for	familiesammensetning	(husholdningsinntekt	dividert	på	
kvadratroten	av	antallet	familiemedlemmer).



Fra	barnas	ståsted	:	Antall	barn	i	familier	der	forelder	søker	dagpenger

Omkring 178	000	barn



Fra	barnas	ståsted	:	Foreldres	dagpengesøkerstatus	etter	husholdningens	
relative	inntekt.	Antall	barn	og	prosent	med	foreldre	som	søker	

Note:	Samlet Inntekt etter skatt og overføringer i husholdet delt på kvadratroten av	antall medlemmer,	relativt til
median	(=	100)	.	2017.	

Omkring 73	000	av de	
178	000	barna lever	i
husholdninger med	
inntekt under	80%	av
medianen.

32	000	i fattige familier.	



Familiene	- oppsummering

qHøyere	risiko	for	tap	av	arbeid	i	familier	med	lav	husholdningsinntekt	og	
dårlig	likviditet.	Fattige	familier	er	overrepresentert.

qKonsentrasjon:	Sannsynligheten	for	jobbtap	klart	høyere	hvis	også	
ektefelle/samboer	har	mistet	arbeidet.

qFra	barnas	ståsted.	178	000	barn	totalt,	hvorav	32 000	lever	i	
lavinntektshushold	(<	0.6	median)



Etter smittevernregulering (direkteog indirekte).	



Drivkreftenebak.	Fysisknærhet til andre (“smittevern”)

/HGHUH��VWRUH�YLUN
3URJUDPPHUHUH

6DOJ

/DJHU

.RNNHU

6HUYLW¡UHU

%XWLNN

7¡PUHUH

%LOPHNDQLNHUH
(OHNWULNHUH

'URVMH�PP

/DVWHELOI¡UHUH�PP

.RQWRU

5HVHSVMRQ
6HUYLW¡UHU

%DUQH��RJ�XQJGRP

)ULV¡UHU

%XWLNN
5HQJM¡ULQJ

.M¡NNHQDVVLVWHQWHU

/HGHUH��VWRUH�YLUN
3URJUDPPHUHUH

6DOJ

/DJHU %XWLNN

7¡PUHUH

%LOPHNDQLNHUH

(OHNWULNHUH

/DVWHELOI¡UHUH�PP

.RQWRU 6HUYLW¡UHU

%DUQH��RJ�XQJGRP

%XWLNN5HQJM¡ULQJ

�

��

��

��

��

��

��

��

�

��

��

��

��

��

��

��

�

��

��

��

��

��

��

��

�

��

��

��

��

��

��

��

/DY +¡\ /DY +¡\

$��0HQQ��������PDUV %��.YLQQHU��������PDUV

&��0HQQ�����PDUV����DSULO '��.YLQQHU�����PDUV����DSULO

3
UR
V
H
Q
W

*UDG�DY�I\VLVN�Q UKHW�WLO�DQGUH�L�DUEHLGHW

Andel dagpengesøkere 
– etter yrke og yrkets 
tilbøyelighet til å 
involvere fysisk nærhet 
med andre
Note: Fysisk nærhet i 
yrke er basert på 
opplysninger fra O*NET; 
se nærmere beskrivelse i 
avsnitt om datagrunnlag. 
Datamaterialet er 
avgrenset til yrker i 
privat sektor; yrke-kjønn 
kombinasjoner med 
færre enn 2.500 
individer er utelatt fra 
figuren.



Tidslinja:	Individkjennetegnveddagpengesøkeredaglig



Etter	foretakenes	verdiskaping	per	årsverk
Antall	personer	og		prosent	av	gruppe

Note:	Populasjon:	Sysselsatte og bosatte våren 2019,	kun	AS/ASA	,	minst 1	årsverk.		Verdiskaping beregnet som driftsresultat +	
personalkostnader +	lønn,	delt på antall årsverk.	Antall årsverk beregnet i a-meldingen 2018.	Regnskapstall er fra 2017.	Foretakene er sortert
etter verdiskaping og delt i kvartiler (vektet med	antall ansatte).	



Etter	foretakets	egenkapital	per	årsverk
Antall	personer	og		prosent	av	gruppe

Note:	Populasjon:	Sysselsatte og bosatte våren 2019,	kun	AS/ASA,	minst 1	årsverk.	Egenkapital er hentet fra regnskapsdata
for	2017.	Årsverk er beregnet i a-meldingen 2018.	Foretakene er sortert etter egenkapital per	årsverk og delt i kvartiler
(vektet for	antall ansatte).	



Dagpengesøknadogbedriftskjennetegn–mellomog innennæringer

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Tverrsnitt Innen
bransje

Tverrsnitt Innen
bransje

Tverrsnitt Innen
bransje

Tverrsnitt Innen
bransje

Ln Produktivitet -9.6*** -3.2*** -6.4*** -2.4***

Ln Egenkapital pr
årsverk

-2.6*** -1.1*** -1.4*** -0.9***

Ln Årsverk -2.7*** -1.5*** -2.1*** -1.4***

R2 0.021 0.176 0.015 0.178 0.023 0.179 0.039 0.182

Antall bransjer 724 714 724 714

Note: 1,4 millioner individer i foretak 2017



”Produksjonstap”	privat	sektor.
Ser	bort	fra	tilbakevending	til	jobb	og	permitteringsgrad	<	100.	



Tidslinja:	Hvakjennetegner foretakene til nyepermitterte/oppsagte?	

Egenskaper ved nye oppsagte og permitterte – dag for dag i perioden 13.mars -19. april
Note: Størrelsen på sirklene er proporsjonale med omfanget av permitteringer/oppsigelser den enkelte dag



Etter	andel	dagpengesøkere	i	foretaket

Note:	Populasjon:	Sysselsatte og bosatte våren 2019,	kun	privat sektor.	Panelet til venstre viser antall permitterte etter
foretakets permitteringsandel.	Panelet til høyre viser andel av virksomhetene etter permitteringandel.



Fordeling	av	andel	permitterte	per	foretak,	etter	bransje.	Topp	9.



Avslutning

Koronakrisen	rammer	bredt,	men	langt	fra	tilfeldig.	

Systematiske	mønstre	i	hvilke	arbeidstakere	som	i	størst	grad	
eksponeres	for	konsekvensene	av	krisen,	gjennom	permittering,	
oppsigelse,	eller	pågående	arbeid	med	risiko	for	smitte.	

Risikoen	for	permittering	eller	oppsigelse	er	høyere	jo	lavere	
utdanning,	inntekt,	timelønn	og	sosial	klassebakgrunn	en	
lønnstaker	har.		

Menn	er	mest	utsatt	for	permittering/oppsigelse,	pga høyere	andel	i	
privat	sektor.	Innen	privat	sektor,	høyere	blant	kvinner.	Likevel,	liten	
kjønnsforskjell	innen	yrker	i	samme	foretak.	Unntak	foreldre	med	
barn	under	13	år.	



Ettersom	krisen	sprer	seg,	både	internasjonalt	og	på	tvers	av	
sektorer	innenlands,	ser	vi	tegn	til	at	dagpengesøkerne	kommer	
fra	stadig	flere	yrker	og	næringer	i	privat	sektor.	

Også	bedriftene	som	permitterer/sier	opp	har	endret	seg	over	tid.	
Mens	bransjer	som	reiseliv	og	virksomheter,	de	med	lav	
produktivitet	og	egenkapital	dominerte	de	første	dagene,	ser	vi	en	
klar	tendens	i	retning	av	at	mer	«gjennomsnittlige»	virksomheter	
blir	berørt	over	tid.	


