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Takk	til	NAV	og	SSB	får	effektivt	utlån	av	data.	NAV	data	pr.	28.2.2021	og	A-meldingen	pr	
31.12.2020.	
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Innhold
Ny	oppdatert	(her-og-nå-)studie	av	arbeidslivet	under	pandemien
 Gjennom	2020	og	desember
 Avtalte	timer	fra A-meldingen samme med	meldekort	:	Timer	pr	uke.		
 Får	med	økning	i timer,	ikke bare	fall	knyttet til ledighetsinnstrømning (som tidligere),	men	ikke
overtid.	

Utviklingen	i lønnstakertimer
Næringsmønsteret;	Finnes det	vinnere (utover daglig- og byggevarer)?	
Arbeidstakermønster;	Fall	i lønnstakertimer	på	tvers	av	arbeidstakere	
Langtidsledighet;	utvikling	og	sammensetning	gjennom	2020
Jobbmobilitet	(i bonusmateriale)



A-melding	avtalte	timer	2019	og	2020,	
korrigert	med	meldekort	i	2020
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Alder 20-65 år



Offentlig	og	privat	sektor
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Etter	næring.		Endring	arbeidstimer	2020	fra	jan-feb	til	mars-des.	
Differanse til 2019.	
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Vinnerne (< 2%)  :  3% prosent av lønnstakerne (timetallsvektet jan-feb 2020) 
Nøytral (-2%,2%) : 43 %
Taperne (< - 2%) :  54% 



Endring	i arbeidstidpå tvers avarbeidstakergrupper
Utfall: Antall arbeidstimer i snitt per uke i Mars-Desember.

Prosentvis forskjell mellom 2020 og 2019.

Samlet utfra status i januar: 
 A. Alle sysselsatte i Januar, 

 B. Alle sysselsatte i Januar i privat sektor 

 C. Helt ledige eller utenfor arbeidsstyrken i januar (ganske likt for de to, slått sammen).

Aldersgruppen 20-65 år. 
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Arbeidstimer	pr	uke	Mars	-Desember.		
Etter	alder	og	sysselsettingsstatus	i januar2019	og2020
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Arbeidstimer	pr	uke	Mars	-Desember.	
Etter	inntektsrank	og	sysselsettingsstatus	i januar2019	og2020.	
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Sysselsettingsdynamikk.		
Hva	har	skjedd	med	lønnstakerne	fra	februar?	

2019 2020

Ledig/permittert gjennom 
året (%)

2.0 15.7

Fremdeles helt 
ledig/permittert i desember

0.9 2.2

Ute av arbeidsstyrken i 
desember

4.9 5.4

Lønnstakere	går	ut	av	arbeidslivet,	
også	i normalår.

Analyser	av sosiale gradienter:	
(utvalgte funn)	

- Tydelige for	alle	tre utfall,	
“vanlige mønstre”

- Yrke og næring særlig viktig for	
ledig gjennom året i 2020,	
mindre for	andre utfall.	

- Noe	tegn til økt tilbaketrekning
fra arbeidslivet for	60-65	år
(sammenliknet med	50-59)



Langtidsledighet.	Helt	ledige	(NAV)	pr.	måned	til	og	med	Januar	2021.	

Alle,	også	de	som	var	ledige	1.3.2020.	



Utdanningfordeling	sværtlangtidsledige.	
Uten	timer	siste	12	mnd.	



Innvandrerbakgrunn	sværtlangtidsledige.	
Uten	timer	siste	12	mnd.	



Integreringsutfordringene	
Andelen	av	de	langtidsledige	med	kort	utdanning	og	innvandrerbakgrunn	har	
gradvis	økt	til	nivåer	fra	før	korana-krisen.	

Høyere	ledighet	=>	Flere	personer	med	lave	sjanser	til	å	få	jobb.	

Velkjente	utfordringer:	
- Hvordan	effektivt	investere	i kompetanse ?	
- Spennende,	men	usikre effekter av mulighet for	utdanning med	dagpenger
-Kan	vi	forvente	at	alle	kan	får	varig	jobb	på	markedsvilkår?	
- Inntektssikring	via	subsidert	jobb	/	kombinasjon	
- Unngå	at	effektiv	inntektssikring	svekker	insentivene	til	å	søke	og	godta	tilbud	
om	jobb	
- Ingen	åpenbare	grunner	til	at	vi	skal	tenke	særlig	nytt

Utfordringene	fundamentalt	avhengig	av	hva	som	skjer	når	alle	er	vaksinert….



Hovedfunn	Arbeidstid	2020
Arbeidstid 2020:	Næringsmønsteret
 Vinnere/Tapere:	Få vinnere.	Byggevarehus og noe annet,	men	veldig lite.
 Få noen kumulative tall:	hvor mange	jobbet i næringer som har	økt/tapt,	evt.	økt /	tapt mer enn X	
prosent

 En moderat i økning i offentlig sektor

Arbeidstid 2020:	Lønnstakermønsteret
 Kraftigere fall	i arbeid for	dem stod utenfor jobb ved begynnelsen av året
 Velkjente gradienter.	Relativt fall	i arbeidstid størst blant
 unge
 lavt utdannede
 innvandrere fra “nye”	EU	+	lavinntektsland
 lavinntekt

 Mye av utdannings- og innvandrerforskjellene forsvinner innen næring,	yrke og bedrift



Sysselsettingsdynamikken	

- Noe	flere	er	ute	av	arbeidslivet	I 2020	enn	i 2019

-Likt	mønster	i begge	år

-U-formet	aldersprofil,	noe	tegn	til	økt	tilbaketrekning	blant	60-65	år.	
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Langtidsledighet
 Blant	alle	;	også	de	som	var	ledige	1.3.2020.	Definert	utfra	fravær	av	arbeidstimer

 Andel	langtidsledige	varierer	med	nivået	på	ledigheten,	men	nå	svært	nær	andelen	i februar
2020	(til tross for	at	andel helt ledige er	halvparten)

 Januar 2021:	Av	ca	100	000	helt ledige har	omkring halvparten null	arbeidstimer siste 6	mnd og
omkring 1	av 4	ikke jobbet de	siste 12	måneden

 Sammensetning mht utdanning og innvandring har	variert gjennom 2020,	men	er	nå svært lik
den	vi	hadde i februar 2020.



Bonusmateriale	



Vinnerne
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De	store	taperne	(<	-20%)	
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Etter	utdanning	og	sysselsettingsstatus	i januar2019	og2020.	
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Etter	Innvandrerbakgrunn	og	sysselsettingsstatus	i januar2019	og2020.	
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Etter	foreldreinntektsrank	og	sysselsettingsstatus	i januar2019	og2020.	
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Utdanningsfordeling	helt	ledige	



Utdanningfordeling	langtidsledige	(uten	timer	siste	6	mnd)	



Innvandrerbakgrunn	helt	ledige	



Innvandrerbakgrunn	langtidsledige	(uten	timer	siste	6	mnd)	



Jobbmobilitet	

Enkel	analyse	

Sampel:	Ansatte	i	januar

Utfall:		Jobb	i	desember,	bytte	av	næring,	arbeidsgiver	eller	yrke		(ikke	
noe	om	geografisk	mobilitet)	

Funn:	Sammenlignet med	2019
 Litt flere fra privat til offentlig
 Litt færre fra offentlig til privat
 Litt færre som bytter jobb – og flere som faller	ut av job
 men	forskjellene er	ikke store.
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Meldekorta	NAV	2020-2021

29



Fall	i arbeidstid frameldekortene,	relativt til arbeidstid jan-feb (privat
sektor)	

30


