
Koronaledige	etter	22	uker	–
hvem	er	(ikke)	tilbake	i	jobb?

Frischsenteret:	Bernt	Bratsberg,	Simen	Markussen,	Knut	Røed	og	Oddbjørn	Raaum
NAV:	Gaute	Eielsen
NMBU:	Annette	Alstadsæter

Oslo,	21.10.2020.	

Takk	til	NAV	og	SSB	får	effektivt	utlån	av	data.	Resultatene	vil	senere	bli	publisert	i	
artikkelformat.	NAV	data	pr.31.8.2020	og	A-ordningen	pr	31.6.2020.	

Dette	arbeidet	inngår	også	i	prosjektet	«The	coronavirus	crisis	and	its	economic	
consequences”	finansiert av	Norges Forskningsråd.	

Lysark	til	Webinar på	frisch.uio.no,	21.10.2020,	kl.	0830-0945.	
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Prolog	-Velkjente	bekymringer

« ....

En utvikling som skaper arbeidsløshet kan også se9e i gang forskjellige 
utsorteringsmekanismer i arbeidsmarkedet slik at arbeidsløsheten antar en mer varig 
karakter for visse grupper. Slike virkninger i arbeidsmarkedet gjør at en enkel form for 
ekspansiv økonomisk poli6kk ikke vil være 6lstrekkelig 6l å redusere arbeidsløsheten 
igjen 6l det opprinnelige lave nivå.» 

«...komme over i en situasjon hvor bedri=ene si9er med en mindre arbeidsstokk 
enn før, men med høyere gjennomsni9lig effekAvitet blant de ansa9e, mens det er 
motsa9 i den nå større gruppen av arbeidsløse» 

«Når slike utsorteringsmekanismer gjør seg gjeldende, vil flertallet av yrkesak6ve 
kunne føle seg forholdsvis trygge selv om en betydelig arbeidsløshet har utviklet seg. «

Mange kunne ha sagt de9e; hvem ?
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Prolog	-Velkjente	bekymringer

«.... 

En utvikling som skaper arbeidsløshet kan også se9e i gang forskjellige utsorteringsmekanismer i 
arbeidsmarkedet slik at arbeidsløsheten antar en mer varig karakter for visse grupper. Slike virkninger i 
arbeidsmarkedet gjør at en enkel form for ekspansiv økonomisk poli=kk ikke vil være =lstrekkelig =l å redusere 
arbeidsløsheten igjen =l det opprinnelige lave nivå.» 

«...komme over i en situasjon hvor bedri@ene si9er med en mindre arbeidsstokk enn før, men med høyere 
gjennomsni9lig effek=vitet blant de ansa9e, mens det er motsa9 i den nå større gruppen av arbeidsløse» 

«Når slike utsorteringsmekanismer gjør seg gjeldende, vil flertallet av yrkesak9ve kunne føle seg forholdsvis 
trygge selv om en betydelig arbeidsløshet har utviklet seg. «

Leif Johansen, «Arbeidsløsheten: Le6ere opp enn ned?» Sosialøkonomen, 1982. 
h"ps://samfunnsokonomene.no/wp-content/uploads/2019/05/so_198210.pdf

Fikk han re6? 
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Fram	til	2004	i	Norge.	Den	neste	bunnen	høyere	enn	den	forrige....		
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Men;	siste	15	år	lavere	bunn	og	Aluktuasjoner	rundt	2.5-3.0%
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EtterCOVID-19.	Februar-September	2020.	

Kjennetegn ved
Koronakrisen : 
Delvis ledighet
(”intensive margin 
non-employment”)

Omkring 100 000 
ledige den 10.mars –
ikke hovedfokus her, 
men noen mønstre i 
egen bolk
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Ledigheten flater ut 
eGer topp medio 
april, avtakende fall
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Sysselsettingsutviklingen	etter	COVID-19
Vårt fokus: Koronaledige = Dagpengesøkere etter 10.mars, ledighet og tilbakevending til jobb

Litt om 

- Tilbakevending til jobb for arbeidsledige ved utgangen av Februar 2020 

Ingenting idag om:

- Reduksjon i arbeidstid blant ikke-søkere
 Mindre overtid, frivillig reduksjon 
 Ut av arbeidsstyrken ? Eldre over i pensjon
 Arbeidstakere uten dagpengegrunnlag

- Selvstendige og freelancere

- Redusert (?) innstrømning fra nye kull som skal inn på arbeidsmarkedet

- Økning i arbeidstid
 Ekspanderende bransjer; både personer og arbeidstid blant sysselsatt

- Ordinær turnover (dvs . kontrafaktisk utvikling)

7



Datakilder

Dagpengesøknader 1.mars – 31.august 

Meldekort fra dagpengesøkere NAV fra 1.mars til 31.august

- Dagpengesøkere sender inn kort hver 2. uke med arbeidstimer pr uke de to siste ukene 
(typisk lørdag-tirsdag, vi tar også med meldekort med forsinket innsending) 

Alle arbeidsforhold januar-juni 2020

- Arbeidstid pr uke, lønn, yrke og næring før ledighet

Andre registerdata 
 Demografi, utdanning, inntekt (2018/2019)
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Disposisjon– temaoversikt
•Søknader, arbeidstid og avsluttede ledighetsforløp
• Ledighet på ekstensiv og intensiv margin (ledighet eller ikke, arbeidstimer gitt ledig) 

•Reduksjon i arbeidstid etter næring uke for uke (fra koranaledige)
• Kombinasjon av innstrømning, arbeidstid og utstrømning
• Ulike mønstre i forskjellige næringer
• Næringsfordeling blant de ledige 
• Hardest rammede næringer idag

•Hvem har vært og er ledige (koranaledige)
• Demografiske og sosioøkonomiske gradienter
• Sammensetning av de ledige over tid 
• Delvis vs helt ledig
• Permittert vs ordinær dagpengesøker

•Arbeidsledige før krisa: Er de tilbake i jobb? 
• Helt ledige februar 2020 og 2019: andel i jobb i juni samme år
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I.	Søknader,	arbeidstid	
og	avsluttet	ledighet
- Koronaledige 
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Datagrunnlaget

Totalt antall søknader om dagpenger, 1.mars til 31.august 501 807

- Noen har søkt flere ganger, antall individer 440 408

…ikke i «normal» jobb jan-mars 2020 -33 385

…ikke bosatt, eller < 18 år / > 66 år -17 251

…søkt før uke 34, men leverte aldri meldekort (og får dermed 
aldri dagpenger)

-16 320

Antall søkere i analysepopulasjonen 373 452

+ Øvrige lønnstakere i jan-mars a-melding 2 135 978

= Analysepopulasjonen 2 509 430

Andel DP søkere 14,9%

Privat sektor 1 659 133

Herav DP søkere 353 485

Andel DP søkere i privat sektor 21,3% 11



Alle	dagpengesøkere (1.mars	–30.august)
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Arbeidsstatus	blant	nye	dagpengesøkere	1.	mars-30.	august	

Data etter 16.8: Ikke
mulig å klassifisere alle 
etter 16. august grunnet
to ukers meldeperiode + 3 
ukers venteperiode
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Pr 16. august:
62 963 helt
70 920 delvis 
koronaledige, 18-66 år

(Alle, ikke begrenset til 
analysepop definert over)



Ut	av	ledighet	og	tilbake	i	jobb
-Sluttetåsendeinn	meldekorteller>80%	arbeidstid
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Oppsummering:	Arbeidstid	og	avsluttet	ledighet

Mange av dagpengesøkerne jobber under permittering. 

Pr 16.august er 67% av de nye dagpengeforløpene avsluttet og søkerne ute
av NAV (sluttet å sende meldekort). Øker til 74% om vi inkluderer de med  
minst 80% av tidligere arbeidstid.

Omkring 16 % av alle forløp pågår 16.august med varighet over 19 uker og
mindre enn 20% arbeidstid (kalles “Langtids-Koronaledige”); se Appendix.
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II.	Reduksjon	i	arbeidstid.		
Etter	næring

- Hvilken bokstav beskriver krisa best? V, U, L eller 
kanskje en W (utpå høsten) 

- Endringer i næringssammensetning uke for uke

- De hardest rammete næringene i uke 15 og 33.
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Tapt	arbeidstidogproduksjon frakoronaledige

Tapt arbeidstid fra koronaledige
 Dager borte fra full jobb (permittert eller oppsagt)

 Innstrømning og utstrømning 

 Arbeidstid gitt borte. Mange deltidspermittert. 
 Ut av NAV; A-ordningen til og med juni, antar full jobb etter forløp som slutter i juli og 

august
 For personer med ”ventende meldekort” i uke 34 og 35 antar vi at de de har tilsvarende 

ledighetsmønster som andre i samme bransje i uke 33. Markert rød linje i figurene. 

Fra arbeidstidsreduksjon til produksjonstap 
 Grense vs gjennomsnittsproduktivitet
 Hamstring av arbeidskraft (“labor hoarding”)
 Ulik produktivitet på tvers av næringer 
 Empiriske anslag

 - Reduksjon I lønn
 - Reduksjon I lønn  + driftsresultat  

17



Tapt	arbeidstid.	Koronaledighet	privat	sektor
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Reduksjon	i	arbeidstimer	koronaledige,	etter	hovednæring	(privat	sektor)

Overnatting og servering

Kultur, underholdning, fritidsaktiviteter

Annen personlig tjenesteyting

19



Næringstilhørighet	blant	ledige	etter	uke.	Privat	sektor.
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Store 
endringer 
fram til 
juni, mer 
stabilt 
etter.



Uke	15.	
30	hardest
rammede	
næringer

5-sifret	næring	>	1	
000	ansatte,		30	
næringer	med	størst	
fall	i	timer	(fra	
dagpengesøkerne)

Mer	enn	40%	fall	i	
arbeidstid
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Uke	33.	
Hardest	
rammede	
næringer	i	dag

5-sifret	næring	>	1000	
ansatte,		30	næringer	med	
størst	fall	i	timer	(fra	
dagpengesøkerne)	pr.	
16.8.2020

Mer	enn	10%	fall	i	
arbeidstid
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Arbeidstakerne	i dagenshardest	rammedenæringer (uke	33)

Ledige i dag i 
hardest rammet

Ikke ledige i 
hardest rammet

Alle lønnstakere 
privat sektor 

(risikosampel)

N = 40 533 141 447 1 659 254

Alder 38.8 35.6 40.0

Under 30 0.26 0.41 0.26

Kvinne 0.47 0.43 0.37

Ikke fullført vgs 0.35 0.33 0.24

Høyere utdanning 0.25 0.25 0.35

Inntektsrank 44.8 48.8 58.7

Ukelønnsrank 37.7 36.0 50.8

Norsk 0.57 0.67 0.80

Vest-E/USA 0.07 0.05 0.04

Øst-E 0.12 0.10 0.07

Resten 0.24 0.18 0.09
23



Oppsummering–Reduksjon iarbeidstidhos	koronaledige

Privat sektor: Tegn til V-form, men vi er minst to tredeler tilbake (-4.5%) fra
bunnen (-14%) i midten av april. 

Stor variasjon i kriseforløp mellom bransjer; noen U-er (”frisører”), mens
andre likner med på en L (”reiseliv”).

Store endringer i sammensetning fram til juni, langt mer stabil fordeling
etter det. 

16 av de 30 hardest rammede næringene idag var også blant de 30 hardest 
rammede i uke 15. 

Arbeidstakerne i de hardest rammede næringene er oftere kvinner, uten
fullført videregående, lavere tidligere inntekt og født i utlandet. Også innen
disse næringene slår de samme kjenntegnene ut, men mye svakere. 
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III.	Hvem	har	vært	og	
er	ledige?
Inntektsklasse
Fødeland

I appendiks: 
Kjønn og barn 
Alder
Utdanning
Ansiennitet 
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Ulike	mål	på	ledighet

Total ledighet uke 15, 24 og 33
 Individnivå: Andel mellom 0 og 100%

 100% hvis meldekort og null arbeidstimer

 Skalert med arbeidstid relativt til arbeidstid; feks. halv tid 50% ledig

 Sluttet å sende meldekort: A-ordningen (fram til og med juni, full jobb etter det)

Uke 33 («idag»)
 Delvis eller helt ledig (antall personer)

 Permittert eller ordinærdagpengesøker (ledighetsgrad)
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Multivariatesammenhenger

Regresjonsmodell: 
 Y = F(kjønn og barn, alder, utdanning, fødeland, ansiennitet, inntektsrank (eller ukelønnsrank))

 Alle uavhengige variabler er kategoriske (grupper)

 Kun privat sektor, over 24 år

 Referanse: Varierer mellom utfall. Gjennomsnitt utelatt kategori.  

 Fire modeller: 
 Uten kovariater

 Med andre kovariater

 + Faste effekter for 5-sifret næring

 + Faste effekter for virksomhet



Inntektsklasse	(livsinntektsdesil)
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Definsjon: 
Inntektsdesil 
innen kjønn 
og fødselsår



Uke	33.	Ledighetsprosent	etter	inntektsklasse.
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Relativ	ledighet	uke	15,	24	og	33.	Etter	inntektsklasse.	
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Uke	33.	Helt	og	delvis	ledige	personer.	Etter	inntektsklasse

31



Relativ	ledighet.	Helt	og	delvis	ledige	personer.	Uke	33.	Etter	inntektsklasse
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Uke	33.	Permitterte	og	ordinær	dagpengesøknad.	Etter	inntektsklasse
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Relativ	ledighet.	Permitterte	og	ordinær	dagpengesøknad.	Uke	33.	Etter	
inntektsklasse
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Fødeland.	Ledighet	uke	15,	24	og	33.		
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Uke	33.	Ledighet	etter	fødeland,	prosentpoengdifferanse til	norskfødte
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Relativ	ledighet.	Etter	uke	og	fødeland
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Uke	33.	Helt	og	delvis	ledige	personer.	Etter	fødeland	
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Delvis	og	helt	ledige	uke	33.	Relative	forskjeller	til	norskfødte	etter	fødeland
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Uke	33.	Permitterte	og	ordinær	dagpengesøknad.	Etter	fødeland	
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Permitteringer	og	ordinære	dagpenger.	Ledighet	uke	33.	Relative	forskjeller	
til	norskfødte	etter	fødeland
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Individkjennetegn	blant	ledige	etter	uke
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Innvandrerandeler	blant	ledige	etter	uke
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Oppsummering
Endring i sammensetningav	de	Koranaledigeover	tid.	

- De koronaledige endrer sammensetning uke for uke 

- Idag ser vi en utvikling med økende forskjeller I ledighet mellom grupper
med ulike utsikter på arbeidsmarkedet. 
 Tydeligere sammenheng mellom inntektsbakgrunn og ledighet over tid, særlig fra

midten til bunnen av inntektsfordelingen.

 Økende forskjeller mellom norsk- og utenlandsfødte

 Økende (relativ) ledighet blant arbeidstakere uten fullført videregående skole

Vi finner også (se appendix)

 Endret aldersmønster, de ledige blir eldre.

- Svakt økende andel menn

 Noe færre med barn < 13 fra månedskiftet april/mai, økende igjen fra juni
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IV.	Arbeidsledige	før	
krisa:	Er	de	tilbake	i	jobb?	
Også arbeidsledige ble rammet av krisa. Færre 
tilbake i jobb? 
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Helt	ledige	februar	
2020	og	2019.		
Kjennetegn	og	
status	fire	måneder	
senere
(juni).

-Likt	nivå	og	
sammensetning	begge	år		
-9%	poeng	lavere	andel	i	
jobb	i	2020
-Lik	nærings-og	
yrkesfordeling	blant	de	i	
jobb
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Helt ledige I A-ordningen

Februar 2020 Februar 2019

Antall 56 121 58 520
Kvinne 0.407 0.416
Alder 38.7 38.6
Ikke fullført vgs 0.452 0.443
Høyere utdanning 0.206 0.212
Født nye EU-land 0.137 0.137
Født resten av verden 0.240 0.236

Status juni 

I jobb 0.220 0.310
Arbeidstid pr uke 30.0 30.1

På tiltak 0.228 0.248
Helt ledig 0.543 0.435

Topp-tredel næringer Bemanning, off.adm, bygg, 
matvarebutikk

Bemanning,off.adm, restaurant, 
bygg, hotell

Topp-tredel yrker Butikk, hjelpearb bygg, rengj, barn 
og unge, annet pleie

Butikk, hjelpearb bygg, rengj, barn 
og unge, servitør, annet pleie



Jobbsannsynlighet	etter	
fire	måneder	(juni).		
Ledige	februar	2019	og	
2020.

- Lavere	for	kvinner	enn	menn
- Fallende	i alder
- Lavest for	ikke-fullført vgs
- Lavere for	utenlandskfødte,	
særlig fra utenforEuropa/USA.

Lineær sannsynlighetsmodell

Februar 2020 -0.088
(0.003)

Kvinne -0.049
(0.003)

Alder/10 -0.037
(0.001)

Fullført vgs uten høyere utdanning 0.065
(0.003)

Bachelor 0.047
(0.004)

Master 0.031
(0.006)

Født Vest-Europa/USA -0.012
(0.007)

Født nye EU-land -0.019
(0.004)

Født resten av verden -0.078
(0.003)

Konstant 0.468
(0.005)

Referanse Norskfødt mann, helt ledig februar 
2019, ikke fullført videregående

Antall observasjoner 112 128
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Oppsummering.	
Overgang	til	jobb	blant	ledige	før	krisen

- Omkring 22% av de helt ledige rett før krisa (februar 2020) var i jobb fire 
måneder senere. 

- Krisa rammet også denne gruppen: I 2019 var det 31% i jobb i tilsvarende
gruppe (ledige februar, job juni)

- Klart mønster i jobbsannsynligheten
 Lavere for kvinner enn men, fallende i alder

 Lavere for jobbsøkere uten fullført videregående og for innvandrere

- Mønstre blant de før-korana-ledige bidrar også endret sammensetning
av ledige over tid
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Appendix -
Varighetsmønstre
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Ut	av	ledighet	:	Permitterte	vsordinære	dagpengesøknader
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Merk: Særlig 
for ordinære 
dagpenger en 
kombinasjon av 
ulike startpunkt



Fordelingerav	varighetogarbeidstid

Negativ korrlasjon
mellom varighet
og arbeidstid
(-0.29)

67% av forløp
avsluttet per 
16/8

16% av alle 
forløp pågår
16/8 med 
varighet over 
19 uker og
mindre enn 20% 
arbeidstid
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Appendix - Reduksjon	i	
arbeidstid	etter	næring
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Appendix –
Hvem	er	ledige?
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Uke	15.	Ledighetsprosent	etter	inntektsklasse.
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Uke	24.	Ledighetsprosent	etter	inntektsklasse.

55



Uke	15.	Ledighet	etter	fødeland,	prosentpoengdifferanse til	norskfødte
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Uke	24.	Ledighet	etter	fødeland,	prosentpoengdifferanse til	norskfødte
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Kjønn	og	barn	
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Uke	15.	Etter	kjønn	og	barn	under	16
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Uke	24Etter	kjønn	og	barn	under	16
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Uke	33Etter	kjønn	og	barn	under	16
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Relativ	ledighet	uke	15,	24	og	33.	Betinget	og	innen	næring/virksomhet.
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Delvis	og	helt	ledige	uke	33.	Etter	kjønn	og	barn
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Delvis	og	helt	ledige	uke	33.	Relativ	ledighet.	Etter	kjønn	og	barn.	Betinget	og	innen	
næring/virksomhet.
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Permittert	og	ordinære	dagpenger	uke	33.	Etter	kjønn	og	barn
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Permittert	og	ordinære	dagpenger	uke	33.	Relativ	ledighet.	Etter	kjønn	og	barn.	
Betinget	og	innen	næring/virksomhet.
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Utdanningsgrupper	
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Uke	15.	Etter	utdanning
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Uke	24.	Etter	utdanning
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Uke	33.	Etter	utdanning
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Relativ	ledighet	uke	15,	24	og	33.	Etter	utdanning.	
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Delvis	og	helt	ledige	uke	33.	Etter	utdanning.
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Relativ	ledighet.	Delvis	og	helt	ledige	uke	33.	Etter	utdanning.
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Permittert	og	ordinære	dagpenger	uke	33.	Etter	utdanning.	
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Relativ	ledighet.	Permittert	og	ordinære	dagpenger	uke	33.	Etter	
utdanning.	
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Aldersgrupper

76



Uke	15.	Etter	alder
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Uke	24.	Etter	alder
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Uke	33.	Etter	alder
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Etter	alder.	Relativ	ledighet	uke	15,	24	og	33.	Betinget	og	innen	
næring/virksomhet.		
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Uke	33.	Helt	og	delvis	ledige	personer.	Etter	alder
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Etter	alder.	Relativt	ledighet	uke	33.	Helt	og	delvis	ledige	personer.	
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Uke	33.	Permittert	og	ordinær	dagpengesøknad.	Etter	alder.
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Etter	alder.	Relativ	ledighet	uke	33.	Permittert	og	ordinær	dagpengesøknad.	
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Ansiennitet
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Uke	15.	Etter	ansiennitet
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Uke	24.	Etter	ansiennitet
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Uke	33.	Etter	ansiennitet
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Relativ	ledighet	uke	15,	24	og	33.	Etter	ansiennitet
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Delvis	og	helt	ledige	uke	33.Etter	ansiennitet
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Relativ	ledighet.	Delvis	og	helt	ledige	uke	33.	Etter	ansiennitet
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Permittert	og	ordinære	dagepenger	uke	33.	Etter	ansiennitet
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Relativ	ledighet.	Permittert	og	ordinære	dagpenger	uke	33.	Etter	
ansiennitet
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Appendix.	Arbeidsledige	i	
dag:	Hvem	er	de?	

To grupper:

Koranaledige (nye dagpengesøkere) 

Arbeidsledige før krisa (10.mars) som fremdeles er 
ledige 

94



Ledige	i	dag,	hvem	er	de	(medio	august	2020)

Koronaledige med 
mer enn 20% 

arbeidstid under krisa 
eller kort varighet Langtidskoronaledige

Koronaledige i dag 
som ikke er med i 

analysepopulasjonen 
(ikke bosatt/ikke jobb 

1. kvartal) Øvrige ledige i dag

N 53 117 60 472 20 662 91 257

Alder 40.9 38.8 37.1 38.7

Kun grunnskole 0.32 0.37 0.35 0.49

Høyere utdanning 0.26 0.24 0.20 0.18

Fra nye EU-land 0.09 0.12 0.11 0.09

Fra resten av Verden 0.16 0.21 0.14 0.31

Industri 0.10 0.08 0.11 0.08

Bygg og anlegg 0.05 0.07 0.12 0.08

Varehandel, bilverksteder 0.17 0.13 0.12 0.15

Transport 0.10 0.10 0.07 0.06

Overnatting og servering 0.16 0.19 0.11 0.08

Kultur, underholdning og 
fritid

0.03 0.03 0.02 0.02

Annen tjenesteyting 0.03 0.02 0.02 0.02 95

Ledige omfatter 
personer med  
innsendte 
meldekort pr. uke 
33


