
Informasjon om populasjon og variabelinndelinger 
 

Datakilde 
Datakilden som brukes er System for persondata (SFP) som består av registre som inneholder data 
for områder som arbeidsmarked, utdanningsaktivitet og velferdsordninger som er ment å 
kompensere for manglende arbeidsinntekt. 
 

Populasjon 
Totalpopulasjonen i de ulike sentralitetskategoriene og fylkene er bosatte som er 15 år og eldre og 
samsvarer med populasjonen i statistikken Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger. 

Bosatte er personer som forventes å oppholde seg sammenhengende i landet i minst seks måneder, 
blir registrert som bosatte i Folkeregisteret, og har dermed gyldig norsk fødselsnummer. 

 

Tidsserie 
Endelige tall for 4. kvartal 2015–2020 og foreløpige tall for 4. kvartal 2021. I motsetning til endelige 
tall er de foreløpige tallene delvis basert på informasjon fra året før statistikkåret 2021. Mer spesifikt 
gjelder dette selvstendig næringsdrivende, som identifiseres ved hjelp av opplysningene i 
skattemeldingen (selvangivelsen). Selvangivelsesregisteret har lang produksjonstid, derfor benyttes 
registeret fra 2020 til produksjon av foreløpige tall.  

Som følge av denne forskyvningen er det noe større usikkerhet i tallene. Noen personer kan bli 
feilklassifisert som sysselsatte, selv om de var utenfor arbeid i statistikkåret. På den andre siden kan 
også noen bli regnet som ikke-sysselsatte, selv om de startet en næringsvirksomhet i statistikkåret 
2021. Bakgrunnen for publisering av foreløpige tall er ønske om å forbedre statistikkens aktualitet og 
gjøre tallene tilgjengelige for brukerne på et tidligere tidspunkt. 

 

Anonymisering 
Celler med 1-ere og 2-ere og er avrundet til 0 eller 3 på grunn av personvernhensyn. Uansett fraråder 
vi å trekke ut små enkelttall i analyser. De gir heller et innblikk i nivåtallene som ligger bak de 
utregnede andelene og hvilke som er robuste nok til å kunne trekkes frem. Avrundingen gjør også at 
noen av summene avviker fra de som finnes i statistikkbanken. 

 

 

  



Variabelinndelinger 
Region (bosted) 

Vi har brukt 2020-kommuneinndelingen for hele tidsserien bakover i tid og deretter omkodet til fylke 
og sentralitetsindeks slik at tallene kan sammenlignes over tid. For fylke tilsvarer dette «Fylker 2020, 
sammenslåtte tidsserier» i statistikkbanken, mens «Sentralitet (kan ikke brukes før 1986)» i 
statistikkbanken tar utgangspunkt i kommuneinndelingen som gjaldt det aktuelle året. 

Korrespondansetabell mellom 2020-kommuner og de ulike sentralitetskategoriene finnes her: 
https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/128/korrespondanser/619  

Ved omkoding til 2020-kommuner plasseres kommuner med mindre grensejusteringer og kommuner 
som ble delt etter kommunereformen i en restkategori. Disse er med i totalen for fylke og sentralitet 
i de vedlagte tabellene, men ikke listet som en egen kategori under variablene for fylke og sentralitet. 

 

Fylke – 12 grupper 

• Total 
• 03 Oslo 
• 11 Rogaland 
• 15 Møre og Romsdal 
• 18 Nordland – Nordlánnda 
• 30 Viken 
• 34 Innlandet 
• 38 Vestfold og Telemark 
• 42 Agder 
• 46 Vestland 
• 50 Trøndelag - Trööndelage 
• 54 Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku 

 

 

Sentralitetsgrupper – 7 grupper 

• Total 
• Sentralitet: 1 (925-1000) – høy 
• Sentralitet: 2 (870-924) 
• Sentralitet: 3 (775-869) 
• Sentralitet: 4 (670-774) 
• Sentralitet: 5 (565-669) 
• Sentralitet: 6 (0-564) – lav  

   

  



Prioritert arbeidsstyrkestatus – 10 grupper 

For personer som er registrert i flere aktiviteter/ytelser samtidig er status prioritert i følgende 
rekkefølge (ovenfra og nedover): sysselsatt, registrert ledig, deltaker på arbeidsmarkedstiltak, under 
ordinær utdanning, mottaker av arbeidsavklaringspenger (AAP), mottaker av uføretrygd, mottaker av 
avtalefestet pensjon (AFP), mottaker av alderspensjon, annet (sosialhjelp, kontantstøtte, ukjent 
status). Denne prioriteringen betyr for eksempel at en person som både er sysselsatt og mottar 
uføretrygd blir regnet som sysselsatt i statistikken. 

NEET er en forkortelse av «Not in Education, Employment or Training» som brukes om ungdom 
utenfor arbeid, utdanning eller opplæring. I denne statistikken er NEET avgrenset til bosatte i alderen 
15–29 år som er verken sysselsatte, under utdanning eller deltakere på arbeidsmarkedstiltak. 

 

• Total 
• I arbeid, under utdanning eller på arbeidsmarkedstiltak 

- Sysselsatte 
- Deltakere på arbeidsmarkedstiltak 
- Under ordinær utdanning 

 

• NEET (utenfor arbeid, utdanning og arbeidsmarkedstiltak) 
- Registrerte arbeidsledige 
- Mottakere av arbeidsavklaringspenger 
- Mottakere av uføretrygd 
- Andre, ikke på tiltak 

 

Kjønn – 3 grupper 

• Total (begge kjønn) 
• Menn 
• Kvinner 

 

Aldersgruppe – 5 grupper 

• Totalt 15 år og eldre 
• Under 30: 15–29 år 
• 15–19 år 
• 20–24 år 
• 25–29 år 

 

Høyeste fullførte utdanningsnivå – 5 grupper 

Personens høyeste fullførte utdanningsnivå per 1. oktober. SSB mangler opplysninger om 
utdanningsnivå for en del innvandrere. For disse har man beregnet (imputert) utdanningsnivå for å 
kunne gi bedre statistikk på aggregert nivå over utdanningsnivå for innvandrere som står med 
uoppgitt i registeret. 

• Total 
• Grunnskolenivå 



• Videregående skolenivå 
• Universitets- og høgskolenivå 
• Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 

 

Innvandringskategori – 3 grupper 

Innvandrere er definert som personer som er født i utlandet, har utenlandsfødte foreldre og 
besteforeldre og har senere innvandret til Norge. 

• Total 
• Befolkningen eksklusive innvandrere 
• Innvandrere 

 

 

 

 

 


