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Utviklingen internasjonalt



Utviklingendag	for	dag	iNorge



Hva	vet	vi	- og	hva	trenger	vi	å	vite	mer	om

Registrerte	ledige	hos	NAV
 Opp	fra	2,3	til	10,4	prosent	på	to	uker
 Over	260.000	nye	ledige

I	all	hovedsak	permitteringer
 90	prosent	av	nye	ledige	er	permittert
 Stor	variasjon	mellom	yrker	og	bransjer	
(nav.no)

Vi	vet	mindre	om	hvem	som	rammes
 Sosiale	og	økonomiske	forskjeller?
 Familier	som	rammes	dobbelt?
 Fattige	familier?
 Barnefamilier?

Vi	vet	mindre	om	hvordan	
arbeidsledigheten	spres
 Fra	direkte	berørte	til	indirekte	berørte	
virksomheter?

Vi	vet	mindre	om	de	bedriftene	som	nå	
permitterer
 Hvor	solide	er	de	i	utgangspunktet?



Bakgrunn

Sanntidsanalyse	av	
arbeidsmarkedskonsekvenser	

Kunnskap	for	(politiske)	beslutninger	
under	ekstreme	skiftninger	og	usikkerhet

Registerkoblinger	individer,	familier	og	
virksomheter	

Nødvendige	forutsetninger	for	
prosjektet
 Rykende	ferske	data	fra	NAV
 SSB-kobling	hurtig
 Et	(av	mange)	forskningsmiljø	med	tilgang	til	
populasjonsdata	for	personer,	familier,	hushold	og	
virksomheter/bedrifter/foretak

 Forskerkompetanse
 Ønske,	evne	og	vilje

Prosjektdeltakere
 Frischsenteret:	Bernt	Bratsberg,	Simen	Markussen,	
Knut	Røed,	Oddbjørn	Raaum

 SSB:	Trond	Vigtel
 NAV:	Gaute	Eielsen



Vårt	bidrag	– en	oversikt	

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

-Datagrunnlag:	Alle	dagpengesøknader	1.	- 22.	mars	2020
- Koblet	med	andre	registerdatakilder
- Lønnstakere:	Ikke	noe	om	selvstendig	næringsdrivende	og	personer	som	har	
hovedinntekt	fra	oppdrag

-Temaer
- Alder,	kjønn,	utdanning,	landbakgrunn
- Familier
- Yrker	og	bransjer
- Bedrifter
- Geografiske	forskjeller	
- 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	mai/juni	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”	



Tema	1.	Lønnstakerne

Fokus	to	viktige	spørsmål:

- Hvor	mange	dagpengesøkere	er	det	i	en	“gruppe”?	

- Gitt	“gruppe”,	hva	er	sannsynligheten	for	å	være	dagpengesøker?		

Forskjeller	mellom	“grupper”





Dagpengesøkere	etter	alder	og	kjønn,	privat sektor
Antall	personer	og		prosent	etter	aldersgruppe



Dagpengesøkere	etter	fødeland	og	kjønn.	
Antall	personer	og		prosent	av	gruppe.



Dagpengesøkere	etter	utdanningsnivå	og	kjønn.	
Antall	personer	og		prosent	av	gruppe.

Kilde: Nasjonal Utdanningsbase, pr.1.10.2108



Dagpengesøkere	etter	inntektsrang	og	kjønn	
Antall	personer	og		prosent	av	gruppe

Note: Basert på samlet arbeidsinntekt alle år til og med 2017; 
rang er innen kjønn og fødselskohort.



Dagpengesøkere	etter	yrke	og	kjønn
Antall	personer	og		prosent	av	gruppe



Dagpengesøkere	etter	timelønnsnivå	i	yrket
Antall	personer	og		prosent	av	gruppe

Kilde: a-meldingen mai/juni 2019



Dagpengesøkere	etter	fysisk	nærhet	i	yrket	
Antall	personer	og		prosent	av	gruppe

Kilde: O*NET-data, yrkeskjennetegn



Dagpengesøkere	etter	sosial	bakgrunn	og	kjønn,	lønnstakereunder	40	år
Antall	personer	og		prosent	av	gruppe

Note: Sosial bakgrunn målt ved foreldrenes pensjonsgivende inntekt relativt til
andre med samme kjønn født samme år



Dagpengesøkere	kommune,	topp	og	bunn
Prosent	av	lønnstakere



Lønnstakere	- oppsummering

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

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

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

qKvinner er mer utsatt enn menn. 

qUnge er mer utsatt enn eldre.

qInnvandrere er mer utsatt enn norskfødte.



Tema	2.	Familiene	

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

2.	Familiens	økonomiske	situasjon:
 Relativ	inntekt
 Bankinnskudd
 Markedsverdi	av	bolig
 Gjeldsbyrde

3.	Barn:	Skiller	barnefamilier	seg	ut?
 Økonomi	i	barnefamilier	og	husholdninger	uten	barn
 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



Dagpengesøkere	etter	husholdningens	relative	inntekt	
Antall	personer	og		prosent	av	gruppe

Note: ”100” tilsvarer medianinntekten i norske
husholdninger



Dagpengesøkere	etter	husholdningens	samlete	bankinnskudd
Antall	personer	og		prosent	av	gruppe
(1000	kroner)

Note: Bankinnskudd pr. 31.12.2017



Familie:	Dagpengesøkere	etter	husholdningens	gjeldsbyrde
Antall	personer	og		prosent	av	gruppe

Note: Gjeldsbyrde er beregnet som
samlet gjeld/(disponibel inntekt –
renteutgifter), 2017. 



Dagpengesøkere	etter	sivilstand	og	barn	i	husholdningen
Antall	personer	og		prosent	av	gruppe
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Dagpengesøkere	etter	husholdningens	relative	inntekt	og	barn
Antall	personer	og		prosent	av	gruppe

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



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



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. 



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 har mistet arbeidet.

qFamilier med barn mer utsatt enn familier uten barn.



Tema	3.	Bedriftene

Bedriftsstørrelse

Verdiskaping	og	produktivitet

Gjeld	og	soliditet

Hvem	mister	jobben:	Ansiennitet	og	timelønn



Dagpengesøknader	etter	årsverk	i	virksomheten
Antall	personer	og		prosent	av	gruppe

Note: Populasjon: Sysselsatte og bosatte våren 2019. Antall årsverk beregnet fra a-meldingen 2018. 



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	foretakenes	verdiskaping	og	kvartil,	innen	næring
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 (tre-sifret) næring og verdiskaping og delt i kvartiler (vektet med antall ansatte) innen hver næring. 



Etter	foretakets	gjeldsgrad
Antall	personer	og		prosent	av	gruppe

Note: Populasjon: Sysselsatte og bosatte våren 2019, kun AS/ASA, minst 1 årsverk. Gjeldsgrad beregnet
som gjeld/egenkapital ved hjelp av regnskapsdata fra 2017. Foretakene er sorter etter gjeldsgrad og delt i
kvartiler (vektet for 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). 



Etter	andel	permitterte	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.



Etter	timelønn
Antall	personer	og		prosent	av	gruppe

Note: Populasjon: Sysselsatte og bosatte våren 2019. Timelønn beregnet fra lønnstatistikken 2018.



Etter	timelønnsrangering	innen	foretak
Prosent	søkere	og	timelønn	for	grupper

Note: Populasjon: Sysselsatte og bosatte våren 2019, kun foretak i privat sektor med minst 10 årsverk. Timelønn beregnet fra
lønnstatistikken 2018. Alle ansatte sorteres etter timelønn innen foretak og deles i 10 tilnærmet like store grupper. Panelet til
venstre viser prosent dagpengesøkere innen hver av disse gruppene. Panelet til venstre viser gjennomsnittlig timelønn innen
hver av disse gruppene.



Etter	ansiennitet	i	foretaket
Antall	personer	og		prosent	av	gruppe

Note: Populasjon: Sysselsatte og bosatte våren 2019. Ansiennitet beregnet fra a-meldingen våren 2019. 



Etter	ansiennitetsrang	innen	foretak
Prosent	søkere	og	ansiennitet	for	grupper

Note: Populasjon: Sysselsatte og bosatte våren 2019, kun foretak i privat sektor med minst 10 årsverk. Ansiennitet beregnet
fra a-meldingen våren 2019. Alle ansatte sorteres etter ansiennitet innen foretak og deles i 10 tilnærmet like store grupper. 
Panelet til venstre viser present dagpengesøkere innen hver av disse gruppene. Panelet til venstre viser gjennomsnittlig
ansiennitet innen hver av disse gruppene.



Bedriftene	- oppsummering

qBedrifter med lav produktivitet mer utsatt.

qBedrifter med lav egenkapital og høy gjeld mer utsatt.

qSmå bedrifter mer utsatt enn store.

qInnen bedrifter: Ansiennitet har liten betydning for seleksjon av 
permitterte

qInnen bedrifter: Noe høyere sannsynlighet for permittering av 
arbeidstakere med lav lønn.



Tema	4.	Tidslinja

Endrer	sammensetningen	av	dagpengesøknadene	seg	fra	dag	til	dag?	

Er	arbeidstakerne	og	bedriftene	som	var	raskt	ute	spesielle?	

Blir	de	permitterte	og	deres	arbeidsplasser	mer	representative	ettersom	
krisa	brer	om	seg?	

Våre	funn	de	neste	sidene:	

Mønstre	dag	for	dag	fra	13.	til	og	med	22.mars	

Gjennomsnittlige	kjennetegn	ved	de	daglige	søknadene



Jobber	med	fysisk	nærhet	og	smittefare	først,	men	bredere	over	tid	

I	hvilken	grad	arbeidet	krever	fysisk	nærhet Utsatt	for	smitte

Note: Egenskaper ved yrke hentet fra Occupational Information Network (O*Net).



Økende	gjennomsnittsalder	og	flere	menn	etter	hvert

Alder Kvinner



Tidlig	er	det	flere	med	lavere	lønn	og	kort	ansiennitet

Timelønn Ansiennitet



Økende	produktivitet	i	foretakene	som	permitterer

Lav Høy

Note: Produktivitet er definert som summen av lønn, personalkostnader og driftsresultat per 
årsverk. Lav produktivitet er definert som bedrifter som har under 235 000; høy: over 1 mill.



Virksomheter	er	større	etter	hvert



Mer	solide	foretak	over	tid

Lav	egenkapital Høy	gjeld

Note: Lav egenkapital er definert som under 40 000 per årsverk.
Gjeldsgrad er gjeld delt på egenkapital. Bedrifter definert med 
høy gjeld har mer 8 ganger mer gjeld enn egenkapital.



Økende	andel	uten	fullført	videregående	opplæring

Note: Denne gruppen inkluderer personer som ikke har fullført videregårende
opplæring, men de aller fleste har påbegynt videregående.



Tidslinja	- oppsummering

qBetydelige endringer i sammensetningen av permitteringer og 
oppsigelser gjennom de første ukene.

qI begynnelsen: Kraftig overrepresentasjon av jobber med fysisk 
nærkontakt og smitterisiko. Overrepresentasjon av kvinner, unge, 
lavlønte, og arbeidstakere med kort ansiennitet. 

qEtter hvert: Problemene sprer seg til jobber med mindre utsatthet for 
kontakt og smitte. Økende gjennomsnittsalder, ansiennitet, og lønnsnivå. 
Større andel menn. 



Tema	5.	Fordeling	og	ulikhet

Hvordan	påvirkes	inntektsulikheten?

Hvordan	dempes	ulikheten	av	
dagpengeordningen?



Ulikhet	og	dagpengeregler

Note: Årsinntekter basert på månedslønn vår 2019. Populasjon: Sysselsatte og bosatte våren 2019. Inntekt omfatter inntekt fra arbeid og dagpenger ved permittering og ledighet, ikke andre ytelser. Beregningene er basert på at 
permitterte og oppsagte jobber fra 1. januar – 15. mars,  og er uten arbeid fra 16. mars – 31. desember. 
Scenarier: “Uten corona” innebærer at alle er i arbeid hele året. “Uten DP/Perm” innebærer at ledige og permitterte mister all inntekt fra 15. mars. “Gamler regler” er permitterings- og dagpengereglene før coronakrisen. “Nye 
regler” er reglene vedtatt i Stortinget 17. mars. “Forlenget” innebærer full lønn under permittering opp til 6G ut året.



Dagpengeregler	og	konsekvenser	for	inntektsfordeling

Note: Årsinntekter basert på månedslønn vår 2019. Populasjon: Sysselsatte og bosatte våren 2019 med beregnet årsinntekt mellom 100 000 og 1 million kroner. Inntekt omfatter inntekt fra arbeid og dagpenger ved permittering 
og ledighet, ikke andre ytelser. Beregningene er basert på at permitterte og oppsagte jobber fra 1. januar – 15. mars, og er uten arbeid fra 16. mars – 31. desember. 
Scenarier: “Uten corona” innebærer at alle er i arbeid hele året. “Uten DP/Perm” innebærer at ledige og permitterte mister all inntekt fra 15. mars. “Gamler regler” er permitterings- og dagpengereglene før coronakrisen. “Nye 
regler” er reglene vedtatt i Stortinget 17. mars. “Forlenget” innebærer full lønn under permittering opp til 6G ut året.  



Tema	6.	Tid	for	opplæring	og	utdanning?	

“Når	vi	har	råd	har	vi	ikke	tid,	og	når	vi	har	tid	har	vi	
ikke	råd”

(Tore	Ulstein)

I	dag:	Lav	alternativkostnad	ved	opplæring	og	studier	

Mange	har	nå	tid	til	å	investere	i	kompetanse	– selv	om	
de	ikke	får	lov	til	å	møtes	på	skolen	eller	arbeidsplassen



Kompetanseheving

Utdanning	i	kombinasjon	med	dagpenger
 Unntaksregler
 Deltakelse	i	kombinasjon	med	mottak
 Ingen	karensperiode	for	koronarammede

Det	må	finnes	et	tilbud
 Alle	nivåer:	VGO,	Fagskole,	UH
 Rask	etablering	av	tilbud	i	egnede	moduler	(fjerne	hindre	bl.a.	
akkreditering)	

 Finansiering:	Ekstraordinært	program	rettet	mot	hardt	rammede	
bransjer.	Full	finansering	for	tilbyder,	betinget	på	samarbeid	med	
arbeidslivet:	Bedrifter	og	arbeidslivets	parter



55	000	personer	permittert/oppsagt	og	
uten	fullført	videregående	opplæring

Gjennomsnitt Median Yrke (topp 6) Antall

Kvinner 50% Butikkmedarb. 9 103

Norskfødte 65% Servitør/bar 6 249

Alder  (snitt) 37 år 34 år Rengjøring 3 527

Månedslønn 28 500 26 700 Kjøkkenassistent 3 102

Foretak str. 296 årsverk 23 årsverk Kokk 2 075

Bankinnskudd 87 000 22 000 Sjåfør 1 885

Stor ulikhet innad,	jfr gjennomsnitt vs	median	for	bankinnskudd.		



Tilleggsmateriale



Dagpengesøkere	etter	alder,	fødeland	og	kjønn	
Prosentav	aldersgruppe,		menn	(venstrepanel)	og	kvinner	(høyrepanel)

Kilde:



Dagpengesøkere	etter	tidligere	trygd	og	kjønn
Antall	personer	og		prosent	av	gruppe



Dagpengesøkere	etter	inntektsrang	og	kjønn,	under40	år	
Antall	personer	og		prosent	av	gruppe



Dagpengesøkere	etter	markedsverdi	av	bolig
Antall	personer	og		prosent	av	gruppe

Note: Medianverdi er 3,6 millioner
kroner (2017)



Dagpengesøkere	etter	sivilstand
Antall	personer	og		prosent	av	gruppe



Timelønnsrang	etter	kjønn,	innen	foretak
Prosent	søkere	og	gjennomsnittslønn	for	grupper

Note: Populasjon: Sysselsatte og bosatte våren 2019, kun foretak i privat sektor med minst 10 årsverk. Timelønn beregnet fra
lønnstatistikken 2018. Alle ansatte sorteres etter timelønn innen foretak og deles i 10 tilnærmet like store grupper. Panelet til
venstre viser prosent dagpengesøkere innen hver av disse gruppene. Panelet til venstre viser gjennomsnittlig timelønn innen
hver av disse gruppene.


