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Arbeidsmarkedet nå – mars 2020
”Arbeidsmarkedet nå” er et månedlig notat fra Analyseseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet.
Notatet er skrevet av Malin Charlotte Engel Jensen, Malin.Engel.Jensen@nav.no, 3. april 2020.

Mer enn 400 000 registrert som arbeidssøkere hos NAV
Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak (bruttoledigheten) gikk opp med 234 600 personer
fra februar til mars. Antallet helt ledige økte med 235 200 personer i mars, mens antallet
arbeidssøkere på tiltak falt med 700 personer. I tillegg økte antallet delvis ledige med 71 400
personer, se under.
Ved utgangen av mars var 314 500 personer registrert som helt ledige eller arbeidssøkere på tiltak
hos NAV. Det utgjorde 11,2 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 97 400 personer registrert som
delvis ledige. Til sammen var dermed 412 000 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV, noe
som tilsvarer 14,7 prosent av arbeidsstyrken. Den registrerte arbeidsledigheten har aldri vært
høyere, heller ikke under krisen på starten av 90-tallet (figur 1). Til sammenligning var 79 900
personer registrert som helt ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos NAV ved utgangen av februar.
Dette utgjorde 2,9 prosent av arbeidsstyrken. Den kraftige økningen i arbeidsledigheten er i stor
grad knyttet til permitteringer. Om lag 90 prosent av de nye arbeidssøkere den siste måneden har
oppgitt permittering som begrunnelse for registreringen.
NAV bruker informasjon fra meldekort som arbeidssøkere sender inn hver 14. dag til å skille
mellom helt og delvis ledige. I meldekortene gis informasjon om arbeidssøkeren har jobbet de siste
to ukene eller ikke. Etter hvert som NAV har fått inn meldekort, har en del arbeidssøkere de siste to
ukene endret status fra helt ledig til delvis ledig, siden de har oppgitt at de har jobbet delvis i løpet
av de siste ukene. Permitterte sender meldekort på samme måte som andre arbeidssøkere og
opplysninger på meldekort brukes for å skille mellom helt og delvis permitterte. Dette gjenspeiles i
en større økning i antall delvis ledige den siste uken, mens antall helt ledige viser en mindre
oppgang (figur 2).
Denne uken har det gått om lag fjorten dager siden en høy andel av arbeidssøkerne registrerte seg
som arbeidsledige. Meldekortene som er sendt inn viser at opp mot 54 200 personer har registrert at
de delvis har vært i arbeid de foregående ukene. Dette medfører at disse skifter status fra helt ledige
til delvis ledige i vår statistikk.
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Figur 1. Utvikling i antall registrerte helt arbeidsledige per måned. Januar 1991-mars 2020.
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Etter at regjeringen innførte en rekke omfattende tiltak for å begrense smittespredningen og hindre
overbelastning av helsevesenet den 12. mars 1, har antallet helt ledige økt fra 65 300 i uke 11 til 300
600 i uke 14. Det innebærer at antallet helt ledige har økt med 11 200 personer i gjennomsnitt hver
dag fra uke 11 til uke 14. I uke 11 oppga 12 prosent av alle nye registrerte arbeidssøkere at de enten
«er permittert eller kommer til å bli det» som registreringsgrunn, men dette var før tiltakene som ble
iverksatt den 12. mars (figur 2). I ukene etter dette har om lag 90 prosent av de nye arbeidssøkere
oppgitt «er permittert eller kommer til å bli det» som registreringsgrunn.
Figur 2. Antall registrerte helt arbeidsledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak pr. uke. Uke 1 – 14 2020
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Tiltakene inkluderer yrkesforbud for enkelte yrker og restriksjoner både på reising og arrangementer
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326 500 nye dagpengesøknader siste måned
Så langt i 2020 har NAV mottatt mer enn dobbelt så mange dagpengesøknader som vi mottok i
løpet av hele 2019. Fra 25. februar til 30. mars er det blitt registrert 326 500 dagpengesøknader. 36
200 (11 %) av disse søknadene er ordinære dagpengesøknader, mens det er registrert 290 200 (89
%) søknader om dagpenger under permittering. Som andel av arbeidsstyrken, er det særlig Oslo og
Viken som har flest dagpengesøknader ved permittering, mens Nordland og Troms og Finnmark har
færrest.
Figur 3. Antallet nye søknader om dagpenger per dag, fordelt på ordinære dagpengesøknader og dagpengesøknader
under permittering. 25. februar – 29. mars.
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I løpet av uke 11, 12 og 13 sendte 3 300 bedrifter varsler om permitteringer eller masseoppsigelser
av minst 10 personer. Til sammen berørte dette 170 000 personer. Permitteringenes andel av
varslene om forhåndsmeldte driftsinnskrenkninger utgjorde til sammen 99 prosent. Til
sammenligning ble det i løpet av hele 2019 registrert varsler om permitteringer eller
masseoppsigelser av mer enn 10 personer fra 513 bedrifter, som til sammen omfattet 21 121
personer. Permitteringenes andel av varslene om forhåndsmeldte driftsinnskrenkninger utgjorde 51
prosent i 2019. Ettersom meldeplikten kun omfatter bedrifter som permitterer minst ti ansatte, vil
små bedrifter med få ansatte ikke bli registrert i denne statistikken.

Utviklingen i norsk økonomi
Ifølge Finansdepartementet anslås fastlands-BNP å falle med 2 prosent i 2020. Veksten i fastlandsBNP forventes nå å ligge 4,5 prosentpoeng lavere enn det som var lagt til grunn i Nasjonalbudsjettet
for 2020. Anslaget er svært usikkert og er avhengig av hvor langvarig den akutte situasjonen i
Norge og utlandet blir.
For å demme opp for krisen vi nå er inne i, har stortinget vedtatt flere krisepakker. Blant annet er
det satt av 280 milliarder kroner for å motvirke inntektsbortfall og bedre likviditeten i norske
bedrifter og husholdninger. Regjeringen la også nylig frem en krisepakke til bedrifter som er særlig
hardt rammet av koronaviruset og påfølgende tiltak fra regjeringen for å stoppe spredningen.
Pakken anslås å være på 10-20 milliarder kroner i måneden og skal dekke en andel av de faste
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utgiftene til bedrifter som har mistet inntektene sine. For å gi en sammenligning, er samlet
verdiskaping i fastlandsbedriftene under normale omstendigheter på om lag 500 milliarder kroner i
kvartalet.
Permitterings- og dagpengeregelverket er også myknet opp og kompensasjonsgraden blitt hevet.
Arbeidsgiverperioden (dagene der arbeidsgiver betaler full lønn til den permitterte) er senket fra 15
til 2 dager slik at bedrifter som må permittere raskt får bedret sin likviditet. De permitterte mottar nå
100 prosent lønn opptil 6G fra dag 3 til og med dag 20. I tillegg oppjusteres dagpengeytelsen for
permitterte og de som blir ordinært ledige og skal utgjøre 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til
3G og 62,4 prosent av den delen av dagpengegrunnlaget som er mellom 3G og 6G. For at de som
blir permittert skal unngå å gå tre dager uten inntekt, oppheves bestemmelsen om tre dagers ventetid
før dagpengeutbetalingene starter. Dette bidrar til at konsekvensene for økonomien til de mange
arbeidstakerne som nå må permitteres blir noe mindre. En mer omfattende oppsummering av
endringene i regelverket kan du lese her.
På toppen av pandemien, har oljeprisen (brent) falt fra om lag 51 dollar fatet i slutten av februar til
22 dollar fatet i slutten av mars. Oljeprisen er nå på sitt laveste nivå på 17 år. Stupet i oljeprisen
kommer hovedsakelig av at Russland og landene i OPEC er i priskrig og økte oljeproduksjonen i
begynnelsen av mars, samtidig som koronaviruset har forårsaket lavere oljeforbruk og senket
forventningene til oljeetterspørselen. Dersom oljeprisen blir liggende på dagens nivå over lengre tid,
vil etterspørselen fra oljevirksomheten falle og sannsynligvis ramme leverandørindustrien hardt.
Usikre fremtidsutsikter og lavere oljepris har også bidratt til at verdien av den norske kronen har falt
til (nye) historisk lave nivåer.
I løpet av mars har Norges Bank senket styringsrenten i to omganger, totalt ned 1,25 prosentpoeng,
til et historisk lavt nivå på 0,25 prosent. Norges Banks beslutning om å redusere styringsrenten fra
1,5 prosent til 1 prosent torsdag 12. mars var hovedsakelig forårsaket av lavere oljepris, svakere
vekst og lavere renter internasjonalt som følge av virusutbruddet. Den påfølgende uken forverret
situasjonen i norsk økonomi seg ytterligere og Norges Bank senket renten med 0,75 prosentpoeng i
et ekstraordinært møte. Hovedårsaken for kuttet var at smittevernstiltakene hadde medført at en
rekke virksomheter måtte stenge eller redusere aktiviteten slik at arbeidsledigheten økte markant.
Sentralbanken har signalisert at de ikke utelukker ytterligere rentekutt.

Utviklingen i internasjonal økonomi
Den siste måneden har spredningen av koronaviruset rammet Europa for alvor. Italia er det landet i
Europa som er hardest rammet av viruset etterfulgt av Spania og Tyskland. Virusutbruddet har gjort
at de største europeiske økonomiene har innført strenge tiltak for å dempe smittespredningen. Store
arrangementer er avlyst, butikker – utenom dagligvareforretninger og apoteker – samt skoler er blitt
stengt og tiltak som isolering og portforbud har blitt tatt i bruk for å hindre videre spredning.
Ettersom oppdaterte tall for BNP vekst, sysselsetting og arbeidsledighet i Europa og USA foreløpig
ikke er tilgjengelig er det vanskelig å si hvor store de økonomiske konsekvensene av di sse tiltakene
er. Ferske tall på den sammenstilte innkjøpssjefsindeksen (PMI), som ofte blir brukt som en ledende
indikator for aktiviteten i økonomien, viser svært dystre vekstutsikter fremover. De største
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europeiske økonomiene og USA hadde alle PMI-verdier for mars på langt under 50-tallet, noe som
er et klart uttrykk for nedgang i aktiviteten i økonomien.
For å redusere de negative effektene av virusutbruddet på økonomien har flere europeiske land satt i
verk svært ekspansive finans- og pengepolitiske tiltak. Den 18. mars kunngjorde den europeiske
sentral banken (ECB) et «pandemic emergency purchase program» som skal kjøpe verdipapirer til
en verdi av 750 milliarder euro i løpet av året. Dette kommer på toppen av at sentralbanken seks
dager tidligere kunngjorde at de ville bruke 120 milliarder euro på kvantitative lettelser innen
utgangen av 2020. I etterkant av kunngjøringen uttrykte presidenten i ECB, Christine Lagarde at
sentralbanken vil bruke alle virkemidler de finner nødvendig, innenfor sitt mandat, for å sikre
euroen.
I et ekstraordinært rentemøte valgte Bank of England (BoE) å kutte styringsrenten for å dempe
effektene av virusutbruddet på økonomien. Styringsrenten ble satt ned med 0,5 prosentpoeng og
ligger nå på 0,25 prosent. Den britiske sentralbanken uttalte også at de vil bruke 200 milliarder pund
på kvantitative lettelser i forsøk på å holde lånekostnadene nede og bedre likviditeten i økonomien.
Flere stater i USA, deriblant New York og California, har de siste par ukene også opplevd st or
smittespredning og regionale tiltak har blitt iverksatt for å isolere befolkningen. Ferske tall fra det
amerikanske arbeidsdepartementet viser at om lag 2,9 millioner amerikanere var førstegangssøkere
av ledighetstrygd i uke 12. Dette er det høyeste antallet førstegangssøkere på ledighetstrygd i USA
på én uke gjennom tidene. I et forsøk på å hindre en kraftig nedgangskonjunktur, besluttet den
amerikanske sentralbanken Federal Reserve (Fed) søndag 15. mars å kutte styringsrenten ytterligere
med ett prosentpoeng. Siden 3. mars har Fed kuttet styringsrenten med 1,5 prosentpoeng og renten
ligger nå i intervallet 0-0,25 prosent. Sentralbanken la også til at de ville begynne med kjøp av
statlige verdipapirer til en verdi av 700 milliarder dollar. De folkevalgte i kongressen og det hvite
hus ble tirsdag 24. mars enige om en krisepakke på 2 000 milliarder dollar for å håndtere
ringvirkningene på økonomien av korona-pandemien. Pakken er på størrelse med to norske oljefond
og omfatter blant annet økt arbeidsledighetstrygd, rene kontantoverføringer til husholdninger og
bedrifter og støtte til reiselivsnæringen. Nyheten bidro til at de største børsene verden over tok seg
kraftig opp den påfølgende onsdagen.

En tredjedel av arbeidsstyrken innen reiseliv og transport er registrert som
arbeidssøkere
Næringer som ble direkte rammet av tiltakene for å begrense smittespredning, deriblant reiseliv og
transport og serviceyrker, opplevde høyest økning i antallet nye registrerte helt ledige fra uke 11 til
uke 12. Økningen i antallet nye helt ledige fra uke 12 til uke 13 var derimot høyest blant butikk- og
salgsarbeidere, og de siste ukene har ledigheten også økt mye innen blant annet industriarbeid (figur
4). Mens det i starten altså var yrker som ble direkte berørt av nedstenging, som frisører,
treningssentre og reiseliv, har krisen videre fått ringvirkninger også til andre næringer. Det skyldes
også den internasjonale utviklingen, som blant annet gir lavere handel og hvor oljeprisen har falt
kraftig.
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Antallet nye delvis ledige har også økt kraftig de siste ukene. Økningen har vært særlig stor
innenfor butikk- og salgsarbeid og reiseliv og transport (figur 5).
Figur 4. Antallet nye helt ledige uke for uke, etter yrkesbakgrunn. Tall for uke 10 til uke 14, 2020.
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Figur 5. Antallet nye delvis ledige uke for uke, etter yrkesbakgrunn. Tall for uke 10 til uke 14, 2020
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Bruttoledigheten økte i alle yrkesgrupper fra februar til mars. Antallet helt ledige og arbeidssøkere
på tiltak økte mest blant butikk- og salgsarbeidere og innenfor reiseliv og transport. Økningen var
lavest for personer med yrkesbakgrunn innen jordbruk, skogbruk og fiske og akademiske yrker.
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Reiseliv og transport var yrkesgruppen med høyest bruttoledighet i mars, med 26,4 prosent av
arbeidsstyrken. Yrkesgrupper, som undervisning og akademiske yrker, først og fremst tilknyttet
offentlig sektor, er mindre påvirket av konjunktursvingninger og har den laveste bruttoledigheten
som andel av arbeidsstyrken, med henholdsvis 2,9 og 3,0 prosent.
De siste par ukene er det registrert en relativt stor økning i antallet delvis ledige registrert hos NAV.
Blant butikk- og salgsarbeidere og personer innen reiseliv og transport, samt serviceyrker og annet
arbeid har økningen i antall registrerte delvis ledige vært størst. Det er ledere og butikk- og
salgsarbeidere som har det høyeste antallet delvis ledige som andel av arbeidsstyrken, med
henholdsvis 8,0 og 7,3 prosent (figur 6). Summerer man sammen alle arbeidssøkerne, det vil si helt
ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak, er det innen reiseliv og transport at andelen som er
registrert hos NAV er høyest, med 33,7 prosent av arbeidsstyrken. Andelen er lavest innen
undervisning og akademiske yrker med 3,9 prosent (figur 7).
Figur 6. Antall personer registrert som helt ledige, arbeidssøkere på tiltak eller delvis ledige hos NAV. Etter
yrkesbakgrunn. Mars 2020
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Figur 7. Andel av arbeidsstyrken registrert som helt ledige, arbeidssøkere på tiltak eller delvis ledige hos NAV. Etter
yrkesbakgrunn. Mars 2020
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Butikk- og salgsarbeid
Personer med bakgrunn innen butikk- og salgsarbeid utgjør den største yrkesgruppen blant de
arbeidsledige (figur 6). Ved utgangen av mars var 53 000 personer med denne yrkesbakgrunnen
registrert som helt ledige eller arbeidssøkere på tiltak, noe som utgjør 18,8 prosent av
arbeidsstyrken. Dette er 43 300 flere enn i februar i år. I tillegg var det registrert 17 900 delvis
ledige med denne yrkesbakgrunnen, noe som utgjør 6,6 prosent av arbeidsstyrken.
Økningen i bruttoledigheten har vært om lag like stor i butikkarbeid som i salgsarbeid.
Butikkmedarbeidere, som utgjør mesteparten av denne yrkesgruppen, har hatt den største økningen i
bruttoledigheten den siste måneden, etterfulgt av selgere (engros).

Reiseliv og transport
Personer med bakgrunn i reiseliv og transport utgjør den nest største yrkesgruppen blant de
arbeidsledige. I mars var 48 000 personer i denne yrkesgruppen registrert som helt ledige eller
arbeidssøkere på tiltak. Dette er 40 500 flere enn i februar, og utgjør 26,4 prosent av arbeidsstyrken.
Videre var 13 200 personer innen reiseliv og transport registrert som delvis ledige.
Hvis vi ser på enkeltyrker, er det servitører som har hatt den klart største økningen i
bruttoledigheten sammenlignet med februar 2020, etterfulgt av kokker, kjøkkenassistenter og bil-,
drosje- og varebilførere.
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Serviceyrker og annet arbeid
Ved utgangen av mars var 38 600 personer registrert som helt ledige eller arbeidssøkere på tiltak
med denne yrkesbakgrunnen. Dette er 30 100 flere arbeidssøkere sammenlignet med februar i år.
Det er blant renholdere i bedrifter og frisører at bruttoledigheten har økt mest.

Bygg og anlegg
27 200 personer med yrkesbakgrunn innen bygg- og anlegg var registrert som helt ledige eller
arbeidssøkere på tiltak ved utgangen av mars. Dette er 18 000 flere enn i februar i år. Øningen i
bruttoledigheten var størst for tømrere og snekkere, etterfulgt av elektrikere og rørleggere og VVSmontører.

Tre av fire har vært ledige i under fire uker
Som følge av den markante økningen i ledigheten den siste måneden, har de aller fleste vært
registrert som arbeidssøkere i under fire uker ved utgangen av mars. Til sammen 239 000 personer,
eller 76 prosent av alle som var registrert som helt ledige eller arbeidssøkere på tiltak, har vært
arbeidssøkere i mindre enn fire uker (figur 8).
Det er imidlertid også 42 000 personer som har vært helt ledige eller arbeidssøkere på tiltak i mer
enn et halvt år, noe som tilsvarer 13 prosent av alle registrerte arbeidssøkere.

Figur 8. Bruttoledigheten fordelt på helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, etter arbeidssøkervarighet. Antall personer.
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Bruttoledigheten har økt mest i Oslo den siste måneden
Fra februar til mars gikk bruttoledigheten markant opp i alle fylker. Den prosentvise oppgangen var
størst i Oslo, etterfulgt av Trøndelag og Troms og Finnmark. I Vestfold og Telemark var den
prosentvise oppgangen lavest.
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Det er relativt store fylkesvise forskjeller i utviklingen. Antallet helt ledige og arbeidssøkere på
tiltak i Oslo var om lag 4,5 ganger så høy i mars som i februar i år, mens den i Vestfold og
Telemark var 3,3 ganger så høy i mars som i februar. Som andel av arbeidsstyrken var
bruttoledigheten også høyest i Oslo, med 14,3 prosent av arbeidsstyrken, mens Nordland hadde
lavest bruttoledighet, med 8,9 prosent av arbeidsstyrken (figur 9).
I løpet av mars har også antallet delvis ledige økt i alle fylker. Sammenlignet med februar var den
prosentvise oppgangen størst i Oslo, etterfulgt av Viken i mars. Det er i Vestfold og Telemark at
antallet delvis ledige som andel av arbeidsstyrken var høyest, med 3,8 prosent. Nordland og Troms
og Finnmark hadde lavest andel delvis ledige som prosent av arbeidsstyrken, med 3,2 prosent (figur
9).
Figur 9. Andel av arbeidsstyrken registrert som helt ledige, arbeidssøkere på tiltak eller delvis ledige hos NAV. Etter
fylke. Mars 2020
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Figur 10. Antall personer registrert som helt ledige, arbeidssøkere på tiltak eller delvis ledige hos NAV. Etter fylke.
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Ledigheten blant innvandrere
100 400 (32 %) av de som var helt ledige eller arbeidssøkere på tiltak i mars er innvandrere. Figur
11 viser de 20 fødelandene hvor flest av de ledige innvandrerne kommer fra. Personer fra disse 20
landene utgjorde 64 prosent av de ledige innvandrerne. I mars var Polen (15 000), Litauen (6 100)
og Sverige (3 900) de tre vanligste landbakgrunnene blant ledige innvandrere (figur 11).
Figur 11. Bruttoledighet dekomponert i helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, etter fødeland. De 20 vanligste
fødelandene er vist. Antall personer. Mars 2020
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Bruttoledighet etter alder
Bruttoledigheten gikk opp for alle aldersgrupper fra februar til mars. Den største økningen i
bruttoledigheten er blant de mellom 30 og 39 år, etterfulgt av personer mellom 40 og 49 år, med
henholdsvis 56 000 og 44 500 flere enn i februar i år.
Ved utgangen av måneden var 18,6 prosent av arbeidsstyrken i aldersgruppen 20-24 år registrert
som helt ledige eller arbeidssøkere på tiltak. Blant de mellom 25 og 29 år var bruttoledigheten 14,7
prosent, mens den var 8,4 prosent for de mellom 50 og 59 år.
Andelen som er registret som delvis ledige er høyest blant de mellom 25 og 29 år og de mellom 30
og 39 år, med henholdsvis 4,3 og 4,0 prosent av arbeidsstyrken (figur 12).
Figur 12. Andel av arbeidsstyrken registrert som helt ledige, arbeidssøkere på tiltak eller delvis ledige hos NAV. Etter
alder. Mars 2020
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Tilgang ledige stillinger
I mars ble det registrert 38 900 nye ledige stillinger på nav.no. Det er 27 prosent færre stillinger per
virkedag enn i mars i fjor. Det var flest nye utlysninger innen helse, pleie og omsorg (9 300),
undervisning (4 000) samt bygg og anlegg (3 900).

Spesielle forhold
Sesongjustering
Normalt benyttes sesongjusterte tall for å se på utviklingen i arbeidsledigheten fra en måned til den
neste. Det er noen faste sesongmønstre i hvordan ledigheten utvikler seg. Fra desember til januar
øker antallet arbeidsledige fordi mange kontrakter går ut ved årsskiftet, så faller gjerne antallet
arbeidsledige fram mot sommeren før den igjen øker i løpet av sommeren. Sesongjusteringen
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justerer for disse normale svingningene og viser den underliggende trenden på arbeidsmarkedet.
Den siste måneden har vi imidlertid hatt en økning i ledigheten som er langt større enn vi noen gang
har opplevd før. Dette skyldes ikke sesongvariasjoner, men den helt spesielle situasjonen i norsk og
internasjonal økonomi på grunn av tiltakene for å bekjempe en pandemi. Sesongjusteringsmetoden
vil ikke klare å ta hensyn til dette på en meningsfull måte, og vi har derfor ikke laget sesongjusterte
tall denne måneden.

Yrke og utdanning
Ny registreringsmetode for arbeidssøkere fra og med november 2018 medfører endringer i hvordan
yrke og utdanning registreres. Det har gitt endringer i fordeling på yrke og utdanning:
• Andel med ingen/ikke oppgitt yrkesbakgrunn har økt.
• Andel med leder som yrkesbakgrunn har økt. Kategorien «Ledere» bør tolkes med
varsomhet etter desember 2018.
• Alle andre yrkesgrupper har en marginal lavere andel på grunn av økning for ingen
yrkesbakgrunn og ledere.
For nærmere forklaring øvrige endringer, se Om statistikken - Arbeidssøkere - nav.no
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