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System for persondata - versjon 9

Forord
Notatet gir en dokumentasjon av det registerbaserte System for persondata (SFP) i
Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk, som nå foreligger i en ny versjon (SFP9) for
årgangene 2008 – 2009.
Dokumentasjonen følger inndelingen i Statistisk sentralbyrås virksomhetsmodell
for arbeidsprosesser i statistikkproduksjonen.
I SFP er den registerbasert sysselsettingsstatistikken utvidet til å omfatte også de
ikke-sysselsatte, og for begge grupper gis det opplysninger om hvorvidt de er under
utdanning eller mottar ulike former for offentlige ytelser. Dette individdatasystemet
ble etablert for å beskrive gruppers forhold til arbeidsmarkedet, utdanning og
offentlige ytelser.
Denne dokumentasjonen av de to første årgangene av versjon 9 (2008 – 2009), vil
framover bli fulgt opp av en årlig driftsdokumentasjon som beskriver produksjonen
av ny årgang av systemet.
Notatet er også tilgjengelig på SSBs internettsider under adressen
http://www.ssb.no/emner/06/90.
Publikasjonen er utarbeidet av Sølve Mikal Nerland, Per Svein Aurdal og Erik
Herstad Horgen fra Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk. Takk til alle som har gitt
oss kommentarer undervegs.
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Sammendrag
I dette notatet dokumenteres den nye versjonen av System for persondata (SFP9)
som nå foreligger for årgangene 2008 – 2009. I versjon 9 er populasjonen blitt
utvidet ved å endre aldersavgrensningen fra 16 – 74 år til 15 år eller eldre, og ved å
inkludere ikke-bosatte. Nye kilder (bl.a. flere ytelser) er tatt i bruk og det er
utarbeidet en ny metodikk for å beskrive den enkelte persons status i forholdet til
arbeidsmarkedet, utdanning og ytelser. Personer kan være aktive i flere aktiviteter
og ytelser samtidig. Det betyr at man for analyseformål kan ha bruk for både et sett
av det vi kaller fulltellingsvariabler som gir totaltellinger av alle personer som er
aktive i den enkelte aktivitet eller ytelse, og en variabel hvor personer er blitt
plassert på kun én status ut i fra en bestemt metode. I sfp9 er det utviklet en ny
prioriteringsrekkefølge for plassering av personer på én status og synliggjøring av
kombinasjoner.
I SFP er den registerbasert sysselsettingsstatistikken utvidet til å omfatte også de
ikke-sysselsatte, og for begge grupper gis det opplysninger om hvorvidt de er under
utdanning eller mottar ytelser. Systemet ble etablert for å beskrive ulike gruppers
forhold til arbeidsmarkedet, utdanning og ytelser.
Ved å fokusere ikke bare på sysselsetting og ledighet, men også på andre aktiviteter
og ytelser, kan man få en bedre forståelse av arbeidsmarkedet. Analyser av én
årgang kan f.eks. beskrive hvilke aktiviteter og ytelser personer utenfor
arbeidsstyrken har. Det kan si noe om hvor langt de er fra å bli sysselsatt, f.eks. om
de er under utdanning eller uføre. Det er også mulig å se på kombinasjonsstatuser,
noe som særlig er interessant blant deltidssysselsatte for å belyse hvorfor de ikke
jobber på heltid. I SFP kan man også følge individer over tid, og på den måten
beskrive hvor innstrømningen til sysselsetting kommer fra (f.eks. fra utdanning
eller ledighet), hvor utstrømningen fra sysselsetting går til (f.eks. til ledighet eller
pensjon), og evaluere tiltak (f.eks. se hvordan det gikk 1-2 år etter tiltaket).
SFP inneholder tre hovedtyper av variabler som kan være nyttige for analyser. For
det første beregnes én status for den enkelte persons forhold til arbeidsmarkedet,
utdanning og ytelser. Personer som er aktive i flere statuser samtidig, blir da
plassert på én status ut i fra en bestemt prioritering. Denne variabelen er velegnet
til å gi en enkel og fokusert beskrivelse av befolkningsgruppers situasjon. For det
andre inneholder SFP et sett av fulltellingsvariabler for den enkelte aktivitet/ytelse
(f.eks. ”Alderspensjon eller ei”, ”Under utdanning eller ei”, osv.). Disse variablene
er velegnet til å beskrive den totale forekomsten av hver enkelt aktivitet/ytelse, og
til å gjøre uttrekk av analysepopulasjoner (f.eks. se nærmere på alle personer som
mottar alderspensjon). For det tredje inneholder SFP en rekke demografiske og
sosioøkonomiske kjennetegn ved personene, og kjennetegn ved jobben/bedriften
for sysselsatte, som man kan bruke bl.a. til å avgrense og beskrive
analysepopulasjoner nærmere ved.
SFP brukes av Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk som datagrunnlag for analyser
av arbeidsmarkedet, både i betalte oppdrag og i egne prosjekter som formidles
gjennom rapporter, notater og tabelleveranser. Andre seksjoner i SSB kan søke om
tilgang til SFP, og det utleveres også mikrodata til forskere. Systemet har hittil ikke
blitt brukt i løpende statistikk i SSB, men dette er under planlegging, særlig for å
beskrive nærmere den store og heterogene gruppen av personer som er utenfor
arbeidsstyrken, og for å gi statistikk over strømmer og bruttoendringer i
arbeidsmarkedet.
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1. Bakgrunn og formål
1.1. Formål og historie

Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk begynte for 15 år siden å sammenstille og
bearbeide registerdata til det som kalles System for persondata (SFP). I SFP er den
registerbasert sysselsettingsstatistikken utvidet til å omfatte også de ikkesysselsatte, og for begge grupper gis det opplysninger om hvorvidt de er under
utdanning eller mottar offentlige ytelser. Dette individdatasystemet ble etablert for
å beskrive bedre gruppers forhold til arbeidsmarkedet, utdanning og ytelser.
Ved å fokusere ikke bare på sysselsetting og ledighet, men også på andre aktiviteter
og ytelser, kan man få en bedre forståelse av arbeidsmarkedet. Analyser av én
årgang kan f.eks. beskrive hvilke aktiviteter og ytelser personer utenfor
arbeidsstyrken har. Det kan si noe om hvor langt de er fra å bli sysselsatt, f.eks. om
de er under utdanning eller uføre. Det er også mulig å se på kombinasjonsstatuser,
noe som særlig er interessant blant deltidssysselsatte for å belyse hvorfor de ikke
jobber på heltid. I SFP kan man også følge individer over tid, og på den måten
beskrive hvor innstrømningen til sysselsetting kommer fra (f.eks. fra utdanning
eller ledighet), hvor utstrømningen fra sysselsetting går til (f.eks. til ledighet eller
pensjon), og evaluere tiltak (f.eks. se hvordan det gikk 1-2 år etter tiltaket).
SFP inneholder tre hovedtyper av variabler som kan være nyttige for analyser. For
det første beregnes én status for den enkelte persons forhold til arbeidsmarkedet,
utdanning og ytelser. Personer som er aktive i flere statuser samtidig, blir da
plassert på én status ut i fra en bestemt prioritering. Denne variabelen er velegnet
til å gi en enkel og fokusert beskrivelse av befolkningsgruppers situasjon. For det
andre inneholder SFP et sett av fulltellingsvariabler for den enkelte aktivitet/ytelse
(f.eks. ”Alderspensjon eller ei”, ”Under utdanning eller ei”, osv.). Disse variablene
er velegnet til å beskrive den totale forekomsten av hver enkelt aktivitet/ytelse, og
til å gjøre uttrekk av analysepopulasjoner (f.eks. se nærmere på alle personer som
mottar alderspensjon). For det tredje inneholder SFP en rekke demografiske og
sosioøkonomiske kjennetegn ved personene, samt kjennetegn ved jobben/bedriften
for sysselsatte, som man kan bruke bl.a. til å avgrense og beskrive
analysepopulasjoner nærmere ved.
Den eldste versjonen av SFP er fra 1992, men av hensyn til datakvalitet og
konsistens over tid, brukes sjelden årgangene før år 2000 da Den registerbaserte
sysselsettingsstatistikken i SSB ble etablert (www.ssb.no/regsys/). Fra da av finnes
det ulike versjoner av SFP som er litt forskjellige når det gjelder datakilder,
definisjoner/måling og populasjon.
For årgangene 2008 – 2009 foreligger det med dette en ny versjon, kalt SFP9.
Bakgrunnen for denne siste revisjonen er at nye kilderegistre var tilgjengelige,1 at
man ønsket å utvide populasjonen,2 og at man ønsket en full tilpasning til Den
registerbaserte sysselsettingsstatistikken når det gjelder metodikk og nivåtall for
arbeidsstyrken.3 Siden SFP9 bruker ferskere data om hvem som er selvstendige enn
det den ordinære registerbaserte sysselsettingsstatistikken gjør,4 vil det kunne være
1

Introduksjonsstønad, kontantstøtte, supplerende stønad, foreløpig uførepensjon i påvente av vedtak,
pensjoner fra andre enn NAV/Folketrygden, og en ny versjon av den registerbaserte
sysselsettingsstatistikken med utvidet populasjon (reg_total).

2

Inkludere 15-åringer, personer 75 år eller eldre, og ikke-bosatte som er lønnstakere, helt ledige, i
utdanning eller på ytelse.

3

Opplysninger om hvem som er sysselsatte, registrert helt arbeidsledige og utenfor arbeidsstyrken,
skal hentes fra den totale registerbaserte sysselsettingsstatistikken (reg_total). SFP9 bruker her en
spesialversjon med selvstendige fra statistikkåret.

4

Den registerbaserte sysselsettingsstatistikken baserer seg på selvangivelsesregister fra året før
statistikkåret, fordi Selvangivelsesregisteret blir sent tilgjengelig (november året etter). SFP9 venter
på selvangivelsesregister for statistikkåret.
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avvik mellom de to systemene på individnivå. Det var også noen andre svakheter
ved kodelista for variabelen én status i SFP3 som er blitt forbedret i den nye
versjonen sfp9.5
Formålet med dette notatet er å dokumentere den nye versjonen SFP9, som nå
foreligger for årgangene 2008 - 2009. For dokumentasjon av eldre versjoner av
SFP for årgangene 1992 – 2009, se vedlegg D.
Denne dokumentasjonen av SFP9 2008 – 2009 vil for kommende årganger bli fulgt
opp av en årlig driftsdokumentasjon som beskriver produksjonen av systemet for
det siste statistikkåret.
Mange av opplysningene i SFP9 er hentet fra den totale registerbaserte
sysselsettingsstatistikken (reg_total), som er den grunnfilen alle de løpende
registerbaserte sysselsettingsstatistikkene baserer seg på. Til SFP9 brukes en
oppdatert versjon av denne grunnfilen, med selvstendig næringsdrivende fra
statistikkåret. Opplysninger som er hentet fra reg_total, blir i liten grad
dokumentert i dette notatet. For dokumentasjon av reg_total, se
http://www.ssb.no/emner/06/90/notat_201008/notat_201008.pdf.

1.2. Brukere og anvendelsesområder
Løpende statistikk

SFP har hittil ikke blitt brukt i løpende statistikk, men det planlegges nå særlig for
to formål: For det første for å bryte ned den store og heterogene gruppen av
personer som er utenfor arbeidsstyrken, ved å fordele de på noen hovedgrupper av
statuser. Dette kan si noe om hvor langt unna sysselsetting de er. Det kan også
være aktuelt å beskrive om de deltidssysselsatte har andre aktiviteter/ytelser ved
siden av eller om deltidsarbeid er eneste registrerte aktivitet. Dette for å belyse
hvorfor de ikke jobber på heltid.
For det andre er det økt interesse for statistikk over strømmer og bruttoendringer,
til forskjell fra nivåtallene som vanligvis publiseres i de løpende
sysselsettingsstatistikkene. For eksempel kan det være aktuelt å beskrive
”innstrømningen” til og ”utstrømningen” fra sysselsetting. Det er da interessant
både å belyse hvor store strømmene er og hvilke statuser personene beveger seg
fra/til.

Analyseprosjekter og
oppdrag

Utlevering av mikrodata

Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk bruker SFP som datagrunnlag for analyser,
både i betalte oppdrag og egne prosjekter som formidles gjennom rapporter, notater
og rene tabelleveranser.
Andre seksjoner i SSB kan søke om tilgang til SFP, og det utleveres mikrodata til
forskere.

2. Avklare behov - populasjon
Sysselsetting kan sees fra to ulike synsvinkler. Definisjonen av sysselsetting er lik i
de to perspektivene, men de har noe ulike anbefalinger om hva som skal være
populasjonen. Det ene perspektivet er å beskrive folks tilpasning til
arbeidsmarkedet. Da er det vanlig å avgrense populasjonen til personer 15-74 år
som er bosatte i Norge (den hjemmehørende folkemengden i yrkesaktiv alder).
Det andre perspektivet er foretakenes bruk av arbeidskraft i produksjonen av varer
og tjenester. Da er det vanlig å inkludere alle sysselsatte som har sitt arbeidssted i
Norge, dvs. også sysselsatte på korttidsopphold i Norge (ikke-bosatte), og
5

Kodelista i SFP3 på det mest detaljerte nivået var lite egnet for aggregering opp til hovedgrupper av
statuser, det ble synliggjort bare noen få typer av doble aktiviteter, og prioriteringsrekkefølgen hadde
visse svakheter sett i forhold til sfp9.
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sysselsatte som er 75 år eller eldre. Her kan fokus enten være på individene og
deres hovedarbeidsforhold, eller alle jobber personene har.
Når det gjelder mottakere av ulike former for offentlige ytelser, kan dette dreie seg
både om personer som er bosatte og personer som er ikke-bosatte. Eksempelvis er
det mange som utvandrer og mottar alderspensjon fra Norge i utlandet. Noen
ytelser kan også mottas av personer som er over 75 år.
I SFP er behov for å kunne beskrive både den totale forekomsten av sysselsatte
med arbeidssted i Norge, den totale forekomsten av registrert helt arbeidsledige i
Norge og den totale forekomsten av personer som mottar ulike former for
offentlige ytelser fra Norge, eller som er under utdanning. Personer som utvandrer
og ikke er registrert på noen ytelse eller aktivitet, er mindre interessante for SFP,
og disse ville det også være vanskelig å inkludere og følge videre på en god måte i
SFP.
Når det gjelder ikke-bosatte, må tre relevante grupper holdes utenfor populasjonen
i sfp9 på grunn av dårlig datakvalitet, nemlig ikke-bosatte lønnstakere 75 år eller
eldre, ikke-bosatte sjøfolk som er bosatt utenfor EØS-området, og ikke-bosatte som
er selvstendig næringsdrivende.6 Noen av disse personene kan imidlertid komme
med i SFP9 fra kilderegistrene om ytelser eller igangværende utdanning.
Derfor består populasjonen i SFP9 2008 – 2009 av følgende grupper:
- Bosatte: alle bosatte 15 år eller eldre.
- Ikke-bosatte: følgende grupper inngår:
o Ikke-bosatte 15 – 74 år som er lønnstakere eller registrert helt
arbeidsledige.
o Ikke-bosatte 15 år eller eldre som mottar en ytelse eller er under
utdanning.
Hva menes med bosatte og ikke-bosatte? Personer som kommer fra land utenfor
Norden og som forventes å oppholde seg i minst seks måneder i landet, skal
registreres som bosatt i Det sentrale folkeregisteret. Personer som oppholder seg i
Norge i en periode på under seks måneder, eller som ikke bor i Norge, men reiser
daglig inn i landet for å arbeide, skal registreres som ikke-bosatt.
SSB har en egen registerbasert statistikk om sysselsetting og ledighet blant ikkebosatte 15 – 74 år (www.ssb.no/kortsys/), og en annen statistikk om sysselsetting
blant bosatte 15 – 74 år (www.ssb.no/regsys/). I tillegg til personene som inngår i
disse to statistikkene, inkluderer SFP9 også alle bosatte 75 år eller eldre, samt ikkebosatte 15 år eller eldre som mottar ytelse eller er i utdanning.
Populasjonen i SFP9 er identisk med populasjonen i grunnfilen som kalles den
totale registerbaserte sysselsettingsstatistikken (reg_total)
(www.ssb.no/emner/06/90/notat_201008/notat_201008.pdf), men i tillegg
inkluderer SFP9 ikke-bosatte som kommer med fra registre om ytelser og
utdanningsaktivitet.
SFP er en individfil med én rad per person. Det betyr at kjennetegn ved
arbeidsforholdet/bedriften for sysselsatte, bare gjelder deres hovedarbeidsforhold, i
motsetning til grunnfilen for de registerbaserte sysselsettingsstatistikkene
(reg_total) der alle hoved- og bijobber har egne rader. I variabellisten i SFP9 finnes
det imidlertid en aggregatvariabel for avtalt arbeidstid som viser sum avtalt
arbeidstid i alle jobber personen har. Alle øvrige kjennetegn ved jobb eller bedrift i
SFP9, gjelder hovedjobben.
6

Når det gjelder ikke-bosatte selvstendige, har SSB per i dag et for dårlig datagrunnlag for å avgjøre
om virksomhetene fortsatt var aktive eller ikke i referanseuken, og derfor er ikke-bosatte selvstendige
holdt utenfor i SFP9.
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3. Planlegging og utforming – datakilder
I dette kapittelet gis en gjennomgang av kildene som benyttes i produksjonen av
SFP9. De brukes til to hovedformål. For det første til å bestemme populasjonen.
Populasjonsavgrensningen tar utgangspunkt i en oppdatert versjon av grunnfilen
reg_total med selvstendige fra statistikkåret som dekker alle bosatte 15 år eller
eldre, og ikke-bosatte 15-74 år som er lønnstakere eller registrert helt
arbeidsledige. I tillegg til disse personene fra reg_total, legges det i SFP9 til flere
ikke-bosatte 15 år eller eldre fra kildene om ytelser og igangværende utdanning.
Populasjonen redegjøres det nærmere for i kapittel 2.
For det andre brukes kildene til å bygge opp variabellisten i SFP9 som består av
fem hovedtyper:
- Fulltellingsvariabler for den enkelte aktivitet/ytelse (”AFP eller ei”,
”Sosialhjelp eller ei”, osv.).
- Én status for den enkelte persons forhold til arbeidsmarkedet, utdanning og
ytelser. Personer som er aktive i flere aktiviteter/ytelser samtidig, er her
plassert på én status ut i fra en prioritering.
- Personkjennetegn (demografiske, sosioøkonomiske o.l.).
- Kjennetegn ved jobben/bedriften for sysselsatte.
- Kjennetegn ved ytelsen for personer som mottar dette (uføregrad,
pensjoneringsgrad, o.a.).
Den klart viktigste kilden for SFP9 er grunnfilen for de registerbaserte
sysselsettingsstatistikkene kalt reg_total (oppdatert versjon med selvstendige fra
statistikkåret), siden den danner hovedgrunnlag både for avgrensningen av
populasjonen (supplert med flere ikke-bosatte som mottar en ytelse eller er under
utdanning) og for variabelsettet i SFP9. Alle opplysninger om sysselsetting og
ledighet samt kjennetegn ved jobben/bedriften for sysselsatte, hentes fra reg_total. I
tillegg hentes de fleste personkjennetegn fra reg_total (kjønn, alder, osv.). Det
forsøkes å hente flest mulig opplysninger fra reg_total, både for å forenkle
produksjonen av SFP9 og for å sikre konsistens med reg_total. Siden SFP9 har en
litt større populasjon enn reg_total, må tilsvarende opplysninger for ikke-bosatte
som ikke inngår i reg_total, hentes fra de samme grunnregistrene som reg_total
bruker (Det sentrale folkeregisteret, Utdanningsregisteret, o.a.). I SFP9 er det en
variabel kalt ”fra_regtot” som angir om personen kommer fra reg_total eller ikke.
Ved hjelp av dette populasjonsmerket kan man også finne ut av om andre
opplysninger (f.eks. kjønn og alder) kommer fra reg_total eller direkte fra
grunnregistrene (for tilleggspopulasjonen som ikke er i reg_total). Opplysninger i
SFP9 som kommer fra reg_total, blir i liten grad dokumentert her (se
http://www.ssb.no/emner/06/90/notat_201008/notat_201008.pdf).
Noen av kildene som omtales nedenfor, er ikke egne administrative registre formelt
sett, men kildefiler som er laget på grunnlag av uttrekk fra administrative registre
eller sammenstilling av slike. Gjennomgangen av kildene er her sortert etter hva de
opplyser om, ikke etter navnet på kilden.

3.1. Kilder om forholdet til arbeidsmarkedet, utdanning og
ytelser
Sysselsetting og
arbeidsledighet

Statistisk sentralbyrå

Opplysningene om hvem som er sysselsatte eller registrert helt arbeidsledige, dvs. i
arbeidsstyrken, er hentet fra grunnfilen for de registerbaserte
sysselsettingsstatistikkene (reg_total). Det samme gjelder kjennetegn ved
jobben/bedriften for sysselsatte. Til sfp9 brukes en oppdatert versjon av reg_total
med selvstendige fra statistikkåret, i motsetning til de ordinære registerbaserte
sysselsettingsstatistikkene som av hensyn til produksjonstid må basere seg på
gamle data om hvem som er selvstendige. Slik blir kvaliteten bedre på individnivå
og ved detaljerte grupper i sfp9, men med samme nivåtall som ordinær reg_total.
Referanseperioden er tredje uke i november. Se for øvrig kapittel 5 om
datakvaliteten.
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NAVs ARENA-register over registrerte arbeidssøkende gir opplysninger om hvilke
aktiviteter og ytelser de arbeidssøkende går på. Referanseperioden er tredje uke i
november. Det er tre dimensjoner vi er interesserte i: 1) nedsatt arbeidsevne eller
ikke, 2) type aktivitet og 3) type ytelse. Variabelen tiltak fra grunnfilen reg_total
beskriver de to første dimensjonene for de som er helt ledige eller på tiltak, mens
ytelsesstatusen fra ARENA beskriver ytelse for alle i ARENA. I praksis lages det i
sfp9 fulltellingsvariabler (0 – 1) basert på utvalgte aktivitetsstatuser og
ytelsesstatuser, som så settes sammen i en bestemt prioritering ved beregningen av
én status der tiltak (aktivitet) prioriteres foran ytelse fra ARENA. De
arbeidssøkende som ikke har aktivitet i ARENA, kan da få synliggjort ytelsen fra
ARENA, mens de som har begge deler kan få ytelsen som kombinasjonsstatus,
avhengig hvordan prioriteringsrekkefølgen slår ut for den enkelte siden kun de
høyest prioriterte statusene synliggjøres.
Aktivitet beskrives av variabelen tiltak fra grunnfilen reg_total. Det er en aggregert
versjon SSB lager av aktivitetsopplysninger fra ARENA for personer som er helt
ledige eller på tiltak i ARENA:
• 0 Helt ledige
• 1 Ordinære tiltaksdeltakere (inkl. kvalifiseringstiltak)
• 6 Nedsatt arbeidsevne, ikke på tiltak
• 7 Nedsatt arbeidsevne, på tiltak
• Missing
I sfp9 lages det fulltellingsvariabler basert på hver av disse aktivitetskodene, med
to unntak. Verdien 0 (Helt ledig ifølge ARENA) er det ikke hensiktsmessig å bruke
ved beregning av én status. Hvem som er registrert helt arbeidsledig, hentes isteden
fra variabelen yrkstat i reg_total, som er basert på verdien 0 på tiltak fra ARENA,
men hvor noen personer er omklassifisert til lønnstakere fordi SSB tror mer på
dateringene i Aa-registeret. Hvis vi også hadde laget en fulltellingsvariabel basert
på verdien 0 fra variabelen tiltak, ville det gitt intetsigende opplysninger på én
status. De fleste av disse ville da fått statusen "Registrert helt arbeidsledig og helt
ledig i ARENA”, og noen ”Lønnstaker og helt ledig i ARENA”. Informasjon om
hvem ARENA anser som helt ledige, kan brukere finne på variabelen tiltak fra
reg_total, som vil inngå i variabellisten i SFP9. Missing-verdier på variabelen tiltak
i reg_total (arbeidssøkende som ikke er helt ledige eller på tiltak), lages det heller
ikke fulltellingsvariabel av, fordi det er en sammensatt gruppe som heller bør
beskrives ved eventuelle ytelser de får (delvis ledige, stønadsmottakere som ikke er
helt ledig/på tiltak, og personer som burde vært registrert som inaktive).
I tillegg til utnyttelsen av aktivitetsopplysninger fra ARENA, lages det også egne
fulltellingsvariabler i SFP9 for noen av ytelsene i ARENA. Ytelsesstatusen i
ARENA er i prinsippet ikke en opplysning om utbetalinger/mottakere, men betyr at
personen har rett på ytelsen. På den måten kan vi belyse massen i ARENA som
ikke er i noen aktivitet slik vi definerer det, men som mottar en relevant ytelse. De
som har både aktivitet og ytelse i ARENA kan da få synliggjort ytelsen som
kombinasjonsstatus, avhengig av hvordan prioriteringsrekkefølgen slår ut for den
enkelte person ved plasseringen på én status.
I ARENA september 2010 har kodelista for rettighetsstatus følgende verdier,
hvorav bare kodene AT (AP f.o.m. 2010), DP, ID, IS og VS (t.o.m. 2007) er i bruk
i ARENA-filene for november 2007-2009:
- -Ukjent livsoppholdsytelse
- **
Inaktiv i ordinær statistikk
- AP
Arbeidsavklaringspenger
- AT
Attføringspenger
- DP
Dagpenger
- ID
Ingen livsoppholdsytelse i Arena
- IS
Individstønad
- SA
Søkt attføringspenger
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-

SD
Søkt dagpenger
SO
Sosialhjelp
SY
Sykepenger
UT
Uføretrygd
VS
Ventestønad
’ ’ Inaktiv i ordinær statistikk

Kun de uthevede verdiene AP/AT, DP, IS og VS lages det fulltellingsvariabler av i
SFP9. De som er inaktive/ukjent eller bare har søkt, er ikke relevante, og de øvrige
ytelsene (sosialhjelp, sykepenger og uføretrygd) må hentes fra andre kilder for å få
fulltelling av massen i SFP9, ikke bare arbeidssøkende.
Ventestønad ble avviklet sommeren 2008, og inngår derfor ikke i sfp9 2008 - 2009.
Ventestønad var kort fortalt en ytelse til personer som hadde brukt opp
dagpengerettighetene og som var kommet i aktivitet på et tiltak. Det var imidlertid
ikke noe strengt krav om å gå på tiltak. Etter avviklingen av ordningen med
ventestønad sommeren 2008, stilles det strengere aktivitetskrav til de som har brukt
opp dagpengerettighetene for at de skal kunne få ytelsen individstønad (må være på
tiltak), men hvis personer har nedsatt arbeidsevne, kan de få
arbeidsavklaringspenger uten å være aktive på tiltak.
I ARENA er det en del personer som verken har verdi på variabelen tiltak i
reg_total eller på noen av rettighetsstatusene i ARENA. Den massen/opplysningen
brukes ikke til noe i SFP9. De er i prinsippet ikke interessante for SFP, fordi de
verken er i aktivitet slik vi definerer det, eller på noen relevant ytelse fra ARENA. I
denne gruppen kan det også være en del manglende registreringer av opphør.
Introduksjonsstønad

Ordinær utdanning

Sykepenger

Data om mottakere i referanseuken (tredje uke i november) er levert fra Seksjon for
levekårsstatistikk i SSB basert på grunndata fra et KOSTRA-skjema.
Data om igangværende utdanning pr. 1. oktober er levert fra Seksjon for
utdanningsstatistikk i SSB. Siden SSB ikke har opplysninger om igangværende
utdanning på ungdomsskolenivå, gjøres følgende bearbeidinger av grunndataene i
produksjonen av sfp9:
- 15- og 16-åringer som mangler igangværende utdanning og som ikke har
fullført ungdomsskole, settes som i gang med utdanning. Dette vil medføre at
noen 15-16 åringer feilaktig klassifiseres som i gang med utdanning (hvis de
har droppet ut av ungdomsskolen), men i de fleste tilfeller vil dette være riktig
en riktig bearbeiding, slik at dette gir færre feil totalt sett blant 15-16 åringene.
- 15- og 16-åringer som mangler igangværende utdanning og som har fullført
ungdomsskole, settes som ikke i gang med utdanning.
Data om mottakere i referanseuken (tredje uke i november) er levert fra Seksjon for
levekårsstatistikk i SSB som får dette fra NAV. Personer som mottar både foreldreog sykepenger, er i våre data ikke klassifisert som sykepengemottakere. Siden vi
våre data om referanseuken i februar året etter, vil det mangle en del
etterregistreringer av krav fremsatt fra arbeidsgivere inntil tre måneder etter
fraværet.

Rehabiliteringspenger

Data om mottakere i november er levert fra Seksjon for levekårsstatistikk i SSB
som får dette fra NAV. Denne ytelsen vil bli erstattet av arbeidsavklaringspenger
f.o.m. årgang 2010 av sfp9, og disse opplysningene vil fra da av bli hentet fra
NAVs ARENA-register over arbeidssøkere.

Attføringspenger

Data om mottakere i november er levert fra Seksjon for levekårsstatistikk i SSB
som får dette fra NAV. Denne ytelsen vil bli erstattet av arbeidsavklaringspenger
f.o.m. årgang 2010 av sfp9, og disse opplysningene vil fra da av bli hentet fra
NAVs ARENA-register over arbeidssøkere.
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Data om mottakere i november er levert fra Seksjon for levekårsstatistikk i SSB
som får dette fra NAV. Denne ytelsen vil bli erstattet av arbeidsavklaringspenger
f.o.m. årgang 2010 av sfp9, og disse opplysningene vil fra da av bli hentet fra
NAVs ARENA-register over arbeidssøkere.

Foreløpig uførepensjon i
påvente av vedtak

Data om mottakere i november er levert fra Seksjon for levekårsstatistikk i SSB
som får det fra NAV.

Varig uførepensjon

Data om mottakere i november er levert fra Seksjon for levekårsstatistikk i SSB
som får det fra NAV.

Etterlattepensjon inkl.
barnepensjon

Data om mottakere i november er levert fra Seksjon for levekårsstatistikk i SSB
som får det fra NAV.

AFP-pensjon

Data om mottakere i november er levert fra Seksjon for levekårsstatistikk i SSB
som får dette fra NAV. Det er mangelfull informasjon om to grupper av nye
mottakere f.o.m. 2009, nemlig nye statlige AFP-mottakere 65 – 67 år og nye
kommunale AFP-mottakere. Hvis disse personene ikke er registrert i noen andre
ytelser eller aktiviteter i SFP9, vil de havne i ukjent status i SFP9.

Supplerende stønad

Data om mottakere i november er levert fra Seksjon for levekårsstatistikk i SSB
som får det fra NAV.

Alderspensjon

Data om mottakere i november er levert fra Seksjon for levekårsstatistikk i SSB
som får det fra NAV.

Pensjoner fra andre enn
NAV/Folketrygden

Datakilden er her en samlekategori av utvalgte poster i lønns- og
trekkoppgaveregisteret (LTO-registeret) levert fra Seksjon for inntekts- og
lønnsstatistikk i SSB som får dette fra Skattedirektoratet. Personer som har et beløp
på en eller flere av følgende poster i LTO-registeret regnes som aktive på
fulltellingsvariabelen for denne typen pensjoner:
- ltokode_211: Pensjon i og utenfor arbeidsforhold og livrenter i arbeidsforhold
m.v. (fast rubrikk).
- ltokode_212A: Pensjon og livrenter i arbeidsforhold m.v. Medfører
arbeidsgiveravgift.
- ltokode_214: Skattepliktig etterlønn og etterpensjon etter dødsfall.
- ltokode_216: Føderåd.
- ltokode_238: Nye livrenter i arbeidsforhold (kollektive livrenter).
- ltokode_247: Uførepensjon fra andre enn folketrygden.
- ltokode_247A: Uførepensjon fra andre enn folketrygden. Medfører
arbeidsgiveravgift.
Referanseperioden for LTO-registeret er året, men siden referanseperioden for
øvrige opplysninger i SFP9 er i november og mottak av pensjoner som oftest
representerer en varig tilstand, er ikke mangelen på datering av dette registeret noe
stort problem. Det er altså særlig personer som begynner å motta slike pensjoner
etter referanseuken for SFP9, dvs. i løpet av årets 5 – 6 siste uker, som vil bli
feilaktig klassifisert som aktive mottakere av disse pensjonene i referanseuken i
sfp9.

Kontantstøtte

Enslig forsørgerstønad

12

Data om mottakere i november er levert fra Seksjon for levekårsstatistikk i SSB
som får dette fra NAV. Kontantstøtte gis til husholdningen, og i parforhold kan det
dermed være mer eller mindre tilfeldig hvem av ektefellene/samboerne som står
registrert som mottaker.
Data om mottakere i november er levert fra Seksjon for levekårsstatistikk i SSB
som får det fra NAV.
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Data om mottakere i november er levert fra Seksjon for levekårsstatistikk i SSB
som får dette fra NAV. Sosialhjelp gis til husholdningen, og i parforhold kan det
dermed være mer eller mindre tilfeldig hvem av ektefellene/samboerne som står
registrert som mottaker.

3.2. Kilder om personkjennetegn

I SFP9 forsøkes det å hente flest mulig opplysninger fra den oppdaterte versjonen
av reg_total (selvstendige fra statistikkåret), både for å forenkle produksjonen av
SFP9 og for å sikre konsistens i nivåtall med reg_total. Det gjelder også
personkjennetegn som f.eks. kjønn og alder. Siden SFP9 har en litt videre
populasjon, må tilsvarende opplysninger for ikke-bosatte som ikke inngår i
reg_total men som kommer med fra kilderegistrene om ytelser eller igangværende
utdanning, hentes fra de samme grunnlagsregistrene som reg_total bruker (Det
sentrale folkeregisteret, utdanningsregisteret, o.a.). Variabellisten i SFP9 inkluderer
også noen variabler som ikke finnes i reg_total, og som derfor for hele
populasjonen i SFP9 må hentes direkte fra grunnlagsregistre i SSB over slike
personkjennetegn.
Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk arkiverer en kopi av SSBs personregister til
produksjonen av de registerbaserte sysselsettingsstatistikkene. Disse filene kan
imidlertid ikke brukes i produksjonen av sfp9, fordi de ikke har opplysninger
utvandrede mer enn fire år tilbake. I sfp9 kan det inngå personer som utvandret for
lenge siden, dersom de er registrert som mottakere av en ytelse eller er under
utdanning. Derfor brukes her et annet sas-datasett som omfatter alle
fødselsnummer og d-nummer.7

4. Klargjøre - statusvariabler
I SFP9 er det to hovedtyper statusvariabler om forholdet til arbeidsmarkedet,
utdanning og ytelser:
- Et sett av fulltellingsvariabler som angir aktivitet eller ei i hver enkelt
tilstand/ytelse/aktivitet.
- Beregning av én status hvor hver person plasseres på én status ut i fra en
bestemt prioritering.
Fulltellingsvariablene har verdien 1 for de som var aktive i den aktuelle
ytelsen/tilstanden i referanseuken, og verdien 0 for de som ikke var aktive. F.eks.
er det en egen fulltellingsvariabel for alderspensjon, en for sosialhjelp, en for
kontantstøtte, osv. Hvis analyseformålet er å beskrive alle som mottok
alderspensjon, er det fulltellingsvariabelen for alderspensjon (=1) man må ta
utgangspunkt i.
Ved beregning av én status blir personer som er aktive i flere aktiviteter/ytelser
samtidig, plassert på én status ut i fra en bestemt prioritering. Dvs. at alle
fulltellingsvariablene sees i forhold til hverandre i en bestemt
prioriteringsrekkefølge og så synliggjøres den høyest prioriterte tilstanden/ytelsen
personen er aktiv i. Variabelen én status har ulike aggregeringsnivåer ut i fra en
åttesifret tallstruktur. Det betyr at man kan velge å ta ut ulik grad av detaljering på
denne variabelen, som på det mest detaljerte nivået (åtte siffer) synliggjør inntil to
aktiviteter (de to høyest prioriterte) for hver person. På åttesiffernivå vil altså
personer som er aktive i flere statuser samtidig, få synliggjort de to høyest
prioriterte aktivitetene som en kombinasjonsstatus, f.eks. statusen ”08164008
7

Filen er lagret i ”/ssb/ursus/a1/arbtaker/akureg/wk13/c8…” og hentes fra seksjon 810 på
”$BEBAS/arkiv/alle_fnr/gÅÅÅÅm11d30.dat” med programmet ”ibef_akt_persregister.sas” på
”/ssb/ursus/a1/arbtaker/akureg/prog”. Statsborgerskap for d-nummer hentes fra seksjon 810 på
”/ssb/sarepta/a1/bebas/arkiv/alle_dnr/gÅÅÅÅm11d302.dat ”med programmet
”ibef_d_nummer_arkiv.sas” på ”/ssb/ursus/a1/arbtaker/akureg/prog”.
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Lønnstaker deltid og ordinær utdanning” hvor de fire første sifrene angir den
høyest prioriterte aktiviteten/ytelsen personen er aktiv i (her 0816 Lønnstaker
deltid), og de fire siste sifrene angir den nest høyest prioriterte aktiviteten/ytelsen
personen er aktiv i (her 4008 Ordinær utdanning). På tosiffernivå synliggjøres én
aktivitet/ytelse per person på det groveste aggregeringsnivået, f.eks. ”08
Lønnstaker”. På firesiffernivå synliggjøres fortsatt bare én aktivitet/ytelse per
person, men mer detaljert beskrevet, f.eks. ”0816 Lønnstaker deltid”.
Tabell 4.1 viser kodelista for variabelen én status på firesiffernivå, hvor
prioriteringsrekkefølgen er ovenfra og nedover. Begrunnelsen for
prioriteringsrekkefølgen, kommer vi tilbake til i neste avsnitt.
Eksempel: Hvis en person er 50 % lønnstaker og 50 % varig ufør, vil han eller hun
få følgende koder på de ulike siffernivåene av status gitt prioriteringsrekkefølgen
for plassering på status:
- 08
Lønnstaker
- 0816
Lønnstaker deltid
- 081648 Lønnstaker deltid og helserelatert ytelse
- 08164864 Lønnstaker deltid og varig ufør
- 08 48
Lønnstaker og helserelatert ytelse
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Tabell 4.1. Kodeliste for variabelen én status på firesiffernivå. Prioriteringsrekkefølgen ved plassering av personer på én status er
ovenfra og nedover

Kodeliste 2008 – 2009

Kodeliste f.o.m. 2010

Arbeidsstyrken
08 Lønnstaker
0808 Lønnstaker heltid
0816 Lønnstaker deltid
0824 Lønnstaker basert på kun LTO
16 Selvstendig næringsdrivende
1608 Selvstendig næringsdrivende
24 Registrert helt arbeidsledig
2408 Registrert helt arbeidsledig

Samme kodeliste

Utenfor arbeidsstyrken
32 Andre arbeidssøkende
3208 Ordinære tiltaksdeltakere
3216 Individstønad
3224 Dagpenger
3232 Ventestønad (t.o.m. årgang 2007)
3240 Introduksjonsordning
40 Utdanning
4008 Ordinær utdanning
48 Helserelaterte ytelser
4808 Sykepenger
4816 Nedsatt arbeidsevne, på tiltak
4824 Attføringspenger
4832 Rehabiliteringspenger
4840 Tidsbegrensa uførestønad
4856 Foreløpig uførepensjon
4864 Varig uførepensjon
56 Pensjoner
5608 Etterlattepensjon inkl. barnepensjon
5616 AFP-pensjon
5624 Supplerende stønad
5632 Alderspensjon
5640 Pensjoner fra andre enn NAV/Folketrygden
64 Andre grupper
6408 Kontantstøtte
6416 Enslig forsørgerstønad
6424 Sosialhjelp
6432 Nedsatt arbeidsevne, ikke på tiltak
72 Ukjent status
7208 Ukjent status

4848 Arbeidsavklaringspenger

Samme kodeliste

4.1. Begrunnelse for prioriteringsrekkefølgen på én status
Hvilke hensyn ligger til grunn for prioriteringen av aktivitetene/ytelsene når
personer som er aktive i flere aktiviteter/ytelser samtidig, skal plasseres på én
status? Begrunnelsene faller i fire grupper:
- Et ønske om konsistens med nivåtall i andre registerbaserte
sysselsettingsstatistikker i SSB.
- Blant personer utenfor arbeidsstyrken skal grad av nærhet til arbeidsstyrken
synliggjøres, og midlertidige aktiviteter/ytelser skal synliggjøres foran mer
varige aktiviteter/ytelser.

Statistisk sentralbyrå

15

System for persondata - versjon 9

-

Notater 47/2011

Et ønske om å lett kunne samle årsaker til manglende sysselsetting i noen
hovedgrupper.
Plasseringen på én status skal bygge på god datakvalitet.

En hovedbegrunnelse for prioriteringsrekkefølgen er ønsket om konsistens med
andre registerbaserte sysselsettingsstatistikker i SSB. For å oppnå samme
metodikk og nivåtall for arbeidsstyrken i SFP9, hentes opplysninger om hvem som
er lønnstakere, selvstendig næringsdrivende eller registrert helt arbeidsledige,
direkte fra grunnfilen for den totale registerbaserte sysselsettingsstatistikken
(reg_total). Arbeidsstyrken blir på den måten prioritert høyest ved beregning av én
status i SFP9. Dette er i tråd med ILOs anbefalinger for arbeidsmarkedsstatistikk,
og vil være relevant bl.a. for kommende statistikk i SSB om bruttostrømmer i
arbeidsmarkedet. Til sfp9 brukes en oppdatert versjon av reg_total basert på data
fra statistikkåret om hvem som er selvstendige. Nivåtallene for arbeidsstyrken vil
være like i ordinær reg_total og i spesialversjonen som følge av tilpasninger til
nivået i AKU, men personer kan bytte plass på individnivå når det brukes nyere
data om hvem som er selvstendige.
Blant personene utenfor arbeidsstyrken, er en hovedbegrunnelse for
prioriteringsrekkefølgen at tilstander/ytelser som er nær arbeidsstyrken skal
synliggjøres foran andre. Det betyr at aktiviteter som innebærer at personene gjør
noe for å komme i arbeid (f.eks. tiltak, introduksjonsordning eller utdanning),
prioriteres foran statuser som ikke indikerer at personen gjør noe for å komme i
arbeid (f.eks. alderspensjon eller varig uførhet). På samme måte skal statuser som
betyr at personen i utgangspunktet bare er midlertidig utenfor arbeidsstyrken (f.eks.
utdanning eller tidsbegrensa uførhet), synliggjøres foran statuser som betyr at
personen er mer varig utenfor (f.eks. varig uførepensjon).
En tredje hovedbegrunnelse for prioriteringsrekkefølgen er ønsket om å lett kunne
samle årsaker til manglende sysselsetting i noen hovedgrupper med tilhørende
undergrupper. Dette betyr f.eks. at ulike helserelaterte ytelser bør prioriteres rett
etter hverandre, slik at man lett kan aggregere de opp til én hovedgruppe kalt
helserelaterte ytelser. Det samme resonnementet gjelder for ulike typer pensjoner.
Når det gjelder prioritering av aktiviteter/ytelser innenfor hver enkelt hovedgruppe,
er det igjen nærhet til arbeidsstyrken som prioriteres. Innenfor hovedgruppen ”48
Helserelaterte ytelser” betyr dette at sykepenger prioriteres foran tidsbegrensa
uførestønad, som igjen prioriteres foran varig uførhet. De fleste
sykepengemottakerne blir klassifisert som sysselsatte ved plassering på én status i
SFP, men det er også noen registrert helt arbeidsledige som mottar sykepenger, og
også noen personer utenfor arbeidsstyrken som mottar det. Den lille andelen av
sykepengemottakerne som blir klassifisert utenfor arbeidsstyrken i SFP, kan dreie
seg om spesielle grupper av ikke-sysselsatte som allikevel har rett på sykepenger,8
eller personer som egentlig skulle vært klassifisert som sysselsatte i SFP (målefeil).
Innenfor hovedgruppen ”32 Andre arbeidssøkende” prioriteres tiltak (aktivitet)
foran ytelser fra ARENA. Individstønad prioriteres foran dagpenger, fordi 98
prosent av de som mottar individstønad er på tiltak (i aktivitet), mens bare 11
prosent av dagpengemottakerne er på tiltak. Introduksjonsstønad prioriteres lavest i
gruppen ”32 Andre arbeidssøkende”, siden dette er en noe mindre arbeidsrettet
stønad enn de andre tiltakene/ytelsene fra ARENA. De fleste dagpengemottakerne
vil falle inn under arbeidsstyrken i sfp9 som registrert helt ledige eller sysselsatte.
Som nevnt i kapittel 3.1 om bruk av ARENA-registeret, omklassifiseres noen helt
ledige til sysselsatte i sfp9 fordi vi tror mer på dateringene i NAVs Aa-register. De
relativt få dagpengemottakerne som plasseres utenfor arbeidsstyrken på sfp9statusen, er delvis ledige/arbeidssøkende på dagpenger i ARENA som ikke regnes
8

Et eksempel er personer med opptjent rett på sykepenger som midlertidig har vært ute av
inntektsgivende arbeid i mindre enn 1 måned (Folketrygdloven kapittel 8).
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som helt ledige eller sysselsatte. I lys av NAVs definisjon av delvis ledige kan det
tenkes tilfeller av delvis ledige som ikke er sysselsatte i referanseuken, og også
Folketrygdslovens kapittel om dagpenger tyder på at noen grupper kan ha rett på
dagpenger selv om de er utenfor arbeidsstyrken.9 Det kan også være et lite innslag
av feilklassifiseringer i datagrunnlaget (f.eks. delvis ledige som skulle vært
klassifisert som sysselsatte, eller andre typer feil/forsinkelser ved registreringen i
kildene).
Innenfor den lavest rangerte hovedgruppa, ”64 Andre grupper”, tar prioriteringen
hensyn til ytelsenes potensielle varighet. Kontantstøtte har i utgangspunktet kortest
varighet og prioriteres derfor først, foran enslig forsørgerstønad som kan mottas
over noe lengre tid, og sosialhjelp som potensielt kan mottas over lang tid.
Begrunnelsen for å rangere ”6432 Nedsatt arbeidsevne, ikke på tiltak” nederst,
kommer vi tilbake til i et senere avsnitt om kvalitetshensyn.
Generelt er det slik at jo høyere en ytelse/tilstand prioriteres, jo mer vil den
overskygge de andre, siden det bare skal synliggjøres inntil to aktiviteter/ytelser per
person ved plassering på én status (8 siffer). Det er årsaken til at vi prioriterer
sysselsetting og ledighet høyest, siden vi ønsker å synliggjøre om personene er i
arbeidsstyrken. Det samme gjelder prioriteringen av nærhet til arbeidsstyrken, som
betyr at utdanning prioriteres foran helserelaterte ytelser, helserelaterte ytelser
foran pensjoner, og tidsbegrensede ytelser foran mer varige. I den grad ulike ytelser
rent juridisk eller i praksis ikke kan kombineres med hverandre, vil rangeringen
dem i mellom ikke bety noe for hva som blir synliggjort.
Det ligger også kvalitetshensyn bak prioriteringsrekkefølgen. En type
kvalitetsproblem kan være manglende datering til referanseuken. Kilden om hvem
som er i arbeidsstyrken (variabelen yrkstat fra oppdatert reg_total), er generelt sett
godt datert til referanseuken, med to unntak. Det gjelder for det første en liten og
spesiell gruppe lønnstakere som har LTO-registeret som eneste kilde10 (årsfil), og
som derfor er prioritert lavest innenfor hovedgruppen ”08 Lønnstakere”. Det er
også noen andre små grupper av lønnstakere fra LTO-registeret hvor man finner
kobling i andre lønnsregistre som er datert til 1. oktober, men for disse kan man
anta at de fleste fortsatt var aktive i referanseuken. For det andre er selvstendige
hentet fra selvangivelsesregisteret som er en årsfil. For både lønnstakere fra LTOregisteret og selvstendige fra selvangivelsesregisteret, legges bl.a. størrelse på
årslønn (kontantlønn eller næringsinntekt) til grunn for om de klassifiseres som
sysselsatte i referanseuken, og det øker sannsynligheten for å få med de som faktisk
var aktive. Nivået på antall lønnstakere og selvstendige i aldersgruppen 15 – 74 år
tilpasses nivået i AKU. For lønnstakere basert på kun LTO og selvstendige, gir
kodelista for én status ikke angivelse av avtalt arbeidstid, fordi arbeidstiden er
estimert for disse personene og dermed kan ha kvalitetsproblemer på individnivå.
Opplysninger om avtalt arbeidstid finnes for alle sysselsatte på andre variabler i
SFP9 hentet fra oppdatert reg_total (se vedlegg B3).
9

Ifølge NAV omfatter delvis ledige alle som søker inntektsgivende arbeid ved NAV og har hatt
inntektsgivende arbeid i løpet av de to siste ukene, dog mindre enn normal arbeidstid og som søker
arbeid med lengre arbeidstid og er tilgjengelig for det arbeid som søkes
(http://www.nav.no/Om+NAV/Tall+og+analyse/Arbeidsmarked/Delvis+ledige). I lys av denne
definisjonen, kan det forekomme noen delvis ledige i ARENA som ikke regnes som sysselsatte i sfp9.
I paragraf 4-5 i Folketrygdloven heter det at ”… Dersom alder eller tungtveiende sosiale hensyn
knyttet til helse, omsorgsansvar for små barn eller pleietrengende i nær familie tilsier det, kan
medlemmet regnes som reell arbeidssøker selv om vedkommende søker deltidsarbeid eller bare søker
arbeid innenfor et begrenset geografisk område...”( http://www.lovdata.no/all/tl-19970228-019015.html). I paragraf 4-9 heter det videre at ”... Det kan ytes dagpenger når medlemmet har vært
arbeidsløs og stått tilmeldt Arbeids- og velferdsetaten som reell arbeidssøker (se § 4-5) i minst tre av
de siste femten dager. Lørdag og søndag regnes ikke med...”. Personer under utdanning skal normalt
ikke kunne få dagpenger, men ifølge paragraf 4-6 kan det gjøres spesielle unntak. Dette kan være
forklaringer på hvorfor noen dagpengemotakere er utenfor arbeidsstyrken i sfp9. Permitterte på
dagpenger, som omtales i paragraf 4-7, kan også i noen tilfeller være utenfor arbeidsstyrken i sfp9.
10
Disse har kilde for arbeidsmarkedsstatus i referanseuken (variabelen kyrkstat) lik ’3’ (se kodeliste i
vedlegg B3).
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En annen ytelse som er basert på en årsfil, er samlekategorien som vi kaller ”5640
Pensjoner fra andre enn NAV/Folketrygden”. Denne ytelsen er rangert lavest blant
pensjoner dels på grunn av manglende datering, men også fordi dette i mange
tilfeller kan dreie seg om pensjoner som man mottar på toppen av andre pensjoner,
og derfor kan prioriteres lavt. Siden mottak av slike pensjoner vanligvis innebærer
en varig tilstand for de fleste personer, vil problemet for datakvaliteten særlig
gjelde de personene som begynner å motta slike pensjoner først etter
referanseuken, dvs. i løpet av årets siste 5-6 uker.
En tredje ytelse det er dateringsproblemer ved, er opplysningene om igangværende
utdanning som gjelder pr. 1. oktober, men de fleste studier varer over hele
høstsemesteret. Alle de øvrige ytelsene i SFP9 kan dateres til referanseuken eller til
november hvis data bare kan dateres til måneden.
Når det gjelder aktiviteten ”6432 Nedsatt arbeidsevne, ikke på tiltak” blant
arbeidssøkere fra ARENA, vil de fleste av disse i praksis være mottakere av en
ytelse. For at ikke denne vage aktivitetsangivelsen skal overskygge ytelsen(e) de
mottar, har vi valgt å prioritere den helt til slutt i SFP9, etter sosialhjelp, slik at vi
heller får synliggjort hvilke ytelser disse personene mottar (f.eks.
arbeidsavklaringspenger).
Utover disse kvalitetshensynene, gjøres det ikke flere kvalitetsvurderinger ved
beregning av én status i SFP9. SFP9 drar imidlertid nytte av de mange
konsistensbehandlingene som gjøres i produksjonen av grunnfilen reg_total ved
klassifisering av personer som sysselsatte eller registrert helt arbeidsledige.
Vi har valgt å ikke ta hensyn til beløpsstørrelser på ytelsene ved beregning av én
status i SFP9. Det ville vanskeliggjøre formidlingen om man la inn denne
dimensjonen i beregningen i tillegg til den grunnleggende arbeidsmarkedsfaglige
prioriteringsrekkefølgen mellom ytelsene. Det er også slik at det varierer mellom
kilderegistrene hvorvidt det finnes opplysninger om beløpsstørrelse eller ikke, og
de beløpsvariablene som finnes er til dels nokså forskjellige typer variabler som det
ville være krevende rent metodisk å sammenstille (ulike målestørrelser og
telleperioder).
Vi legger heller ikke opp til å vaske dataene for ulovlige eller ulogiske
kombinasjoner utover den konsistensbehandling som skjer i reg_total ved
plassering av personer som lønnstakere, selvstendige, registrert helt arbeidsledige
eller utenfor arbeidsstyrken. Vi ser ikke grunn til å skjule eventuelle tilfeller av
juks eller saksbehandlingsfeil ved utbetaling av ytelser, og det ville også være
vanskelig å vurdere hvorvidt en kombinasjon er ulovlig. De fleste aktiviteter/
ytelser kan kombineres delvis (f.eks. 50 % ufør og 50 % jobb). Ulogiske
kombinasjoner kan også skyldes feil eller forsinkelser i registrene.

5. Datakvalitet
Datakvaliteten i grunnfilen for de registerbaserte sysselsettingsstatistikkene
(reg_total) omtales i et eget notat
(http://www.ssb.no/emner/06/90/notat_201008/notat_201008.pdf), men vi vil
trekke frem noen punkter derfra som er spesielt relevante for SFP9. Vi vil også
redegjøre for kvalitetsproblemer ved kildene om ytelser og igangværende
utdanning, samt ved metoden for beregning av status i SFP9.

5.1. Kontroll og revisjon

Opplysningene om hvem som er i arbeidsstyrken, dvs. sysselsatte (lønnstakere og
selvstendige) eller registrert helt arbeidsledige, kontrolleres rutinemessig gjennom
produksjonen av grunnfilen for de registerbaserte sysselsettingsstatistikkene
(reg_total). Der gjøres det også kontroller av resten av variabellisten og
18

Statistisk sentralbyrå

Notater 47/2011

System for persondata - versjon 9

populasjonsavgrensningen i reg_total. SFP9 drar nytte av disse kontrollene når det
hentes opplysninger fra den oppdaterte versjonen av reg_total med selvstendige fra
statistikkåret. For dokumentasjon av reg_total, se
http://www.ssb.no/emner/06/90/notat_201008/notat_201008.pdf.
Ved produksjon av nye årganger av SFP9 gjøres det rimelighetskontroller av
nivåtallet over mottakere av de enkelte stønadene i SFP9 sammenliknet med NAVs
egne statistikker over antall mottakere. Selv når datakilden og populasjonen er den
samme, kan det allikevel være visse avvik mellom de to statistikkgrunnlagene som
følge av avvikende referanseperioder eller uttakstidspunkter fra registrene. Nivåtall
fra NAVs egen statistikk er bl.a. publisert på følgende nettsider hos NAV:
- NAV-statistikk om mottakere av stønader fra NAV:
http://www.nav.no/234827.cms
- NAV-statistikk om mottakere av arbeidsavklaringspenger i november (f.o.m.
2010):
http://www.nav.no/Om+NAV/Tall+og+analyse/Jobb+og+helse/Arbeidsavklari
ngspenger/Arbeidsavklaringspenger/Arkiv++Arbeidsavklaringspenger+%28AAP%29.244180.cms
- NAV-statistikk om mottakere av hhv. dagpenger og individstønad i november:
http://www.nav.no/Om+NAV/Tall+og+analyse/Arbeidsmarked/Arbeidsmarke
det/Arkiv+-+M%C3%A5nedstatistikk+om+arbeidsmarkedet.1073748596.cms
En annen type kontroll som gjøres ved produksjon av ny årgang av SFP9, er at
nivåtallene for alle fulltellingsvariablene og variabelen én status, sammenliknes
med forrige årgang av SFP9. Ved å se nærmere på endringstallene, kan eventuelle
mangler i kilderegistrene eller andre typer feil avdekkes.
Disse faste kontrolltabellene for årgangene 2008-2009 av sfp9, finnes i vedlegg C.

5.2. Frafall av personer og opplysninger
Frafall av personer

Frafall av opplysninger

Bosatte personer i referanseuken oppnås det totaltelling av gjennom kontroller mot
Det sentrale folkeregisteret i produksjonen av grunnfilen reg_total. Blant ikkebosatte derimot, vil SFP9 mangle tre relevante grupper, nemlig ikke-bosatte
lønnstakere som er 75 år eller eldre, ikke-bosatte som er selvstendig næringsdrivende, og ikke bosatte sjøfolk som er bosatt utenfor EØS. Dette handler egentlig
ikke om frafall, siden disse gruppene er holdt utenfor populasjonsrammen for
SFP9, som redegjort for i kapittel 2 om populasjonsavgrensningen. Noen av disse
ikke-bosatte personene kan allikevel komme med i SFP9 fra kilderegistrene om
offentlige ytelser eller igangværende utdanning.
I registerdata kan det forekomme frafall av enkeltopplysninger. Personkjennetegn
vil sjelden mangle siden dette er opplysninger alle skal ha i grunnregistre som
f.eks. Det sentrale folkeregisteret.
Når det gjelder statusopplysninger, kan det forekomme manglende (eller
forsinkede) inn-/utmeldinger av lønnstakerforhold fra arbeidsgivere til NAVs Aaregister. Omfanget av dette problemet reduseres i grunnfilen reg_total ved at man
der venter til ca. 4 måneder etter referanseuken med å hente ut data om
referanseuken fra Aa-registeret. Likedan kan det være manglende eller forsinkede
inn-/avregistreringer av stønadsmottakere i registrene over ytelser, men siden dette
handler om utbetalinger av penger, er det grunn til å tro at kvaliteten på registre
over stønader generelt er god.
To av ytelsene i SFP9, sosialhjelp og kontantstøtte, gis til husholdningen. Det kan i
parforhold derfor være mer eller mindre tilfeldig hvem av ektefellene/samboerne
som står registrert som mottaker.
For ytelsen AFP-pensjon, er det mangelfull informasjon om to grupper av nye
mottakere f.o.m. 2009, nemlig nye statlige AFP-mottakere 65 – 67 år og nye
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kommunale AFP-mottakere. Hvis disse personene ikke er registrert i andre ytelser
eller aktiviteter i SFP9, vil de havne i ukjent status i SFP9.
For ytelsen sykepenger, kan arbeidsgivere fremsette krav inntil 3 måneder i
etterkant og det kan også ta tid før mottakerne blir registrert i NAVs register. I
SFP9 baserer vi oss på data om sykepengemottakere i referanseuken som SSB får
levert i februar året etter. Det betyr at vi ikke får med alle etterregistreringer i
datagrunnlaget vårt, og dermed blir nivåtallet i SFP9 litt for lavt. Personer som
mottar både foreldre- og sykepenger, er i våre data ikke klassifisert som
sykepengemottakere.
Når det gjelder bedriftskjennetegn, kan lønnstakere som kommer fra andre kilder
enn Aa-registeret, mangle en del bedriftskjennetegn. F.eks. mangler personer i
førstegangstjeneste og sivilarbeidere opplysninger om både bedrifts- og
foretakstilknytning i data fra Vernepliktsverket. Lønnstakerforhold som kommer
kun fra LTO-registeret (ikke i Aa-registeret) vil i utgangspunktet mangle
opplysninger om hvilken bedrift de arbeider i (men har foretaksopplysninger), men
for en del av disse jobbene blir orgnr bedrift imputert ved å knytte de til den
bedriften som flest andre ansatte i foretaket med samme bostedskommune er
knyttet til. Dersom det ikke finnes andre ansatte i foretaket som har orgnr bedrift
og bor i samme kommune, klarer vi ikke å imputere orgnr bedrift, men de blir
tildelt en næringskode.
Når det gjelder høyeste fullførte utdanningsnivå, mangler det opplysninger for
visse grupper, bl.a. for de fleste innvandrere som er bosatt i Norge etter år 2000 og
ikke har fullført noen utdanning i Norge.
Bosatte personer i Norge som arbeider i et annet land (f.eks. bor i Østfold og
arbeider i Sverige), vil inngå i populasjonen i SFP, men de vil ikke være registrert
som sysselsatte i SFP. Kun arbeidsforhold med arbeidssted i Norge (inkl. IkkeFastlands-Norge11), fanges opp som sysselsetting i registerbasert sysselsettingsstatistikk. I intervjuundersøkelsen AKU derimot, vil bosatte som arbeider i et annet
land, bli klassifisert som sysselsatte. Sammenhengen mellom SFP og AKU drøftes
nærmere i neste kapittel.

5.3. Andre feilkilder og usikkerhet

Som nevnt i kapittel 4.1 om kvalitetshensyn ved prioriteringsrekkefølgen for
plassering på én status, er det dateringsproblemer ved noen av kildene om status.
Data om hvem som er selvstendig næringsdrivende, er basert på en årsfil
(Selvangivelsesregisteret) som ikke kan dateres til referanseuken for SFP9. For å
velge ut hvilke som var aktive i referanseuken tas det hensyn til størrelsen på
næringsinntekten, og nivået tilpasses AKU. Det kan altså forekomme feil på
individnivå og i små grupper når det gjelder hvem som er klassifisert som
selvstendige blant bosatte. Som nevnt i forrige avsnitt, mangler SFP9 opplysninger
om hvem som er selvstendige blant ikke-bosatte.
For personer som er definert som sysselsatte og lønnstakere kun på grunnlag av
opplysninger fra lønns- og trekkoppgaveregisteret (noen få prosent av
lønnstakerne), er arbeidsforholdet ikke datert fordi LTO-registeret er en årsfil.
Kontantlønnens størrelse legges til grunn for om personen anses som sysselsatt.
Det er dermed knyttet en viss usikkerhet om disse faktisk var sysselsatt i
referanseuken. Slike arbeidsforhold er derfor skilt ut med egen kode ved plassering
på status i sfp9, slik at man i analyser kan ha mulighet for å se om de skiller seg
vesentlig fra andre og hvor dette kan skyldes dårlig kvalitet på datering. Andelen
slike arbeidsforhold av alle lønnstakere ligger på 7,6 prosent for bosatte og 5,3
prosent for ikke-bosatte i 2009.
11
Med arbeidssted Norge menes både Fastlands- og Ikke-Fastlands-Norge som f.eks. Svalbard,
norske utenriksstasjoner o.a.
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En annen type feilkilde gjelder opplysningene om bedriftstilknytning og tilhørende
bedriftskjennetegn. For noen store foretak med mange bedrifter under seg, kan
fordelingen av ansatte på bedriftene i arbeidstakerregisteret til tider være
mangelfull. Det kan gi merkbare utslag på bedriftsnivå, arbeidsstedskommunenivå
og andre berørte aggregeringsnivåer når slike feil oppstår og når de rettes.
For personer som er definert som lønnstakere kun på grunnlag av lønns- og
trekkoppgaveregisteret, kan jobben bare knyttes til foretaksnivået. Her er det
utarbeidet en rutine for på best mulig måte å tildele organisasjonsnummer bedrift
der det er mulig (se kapittel 5.2).
En tredje type feilkilde gjelder opplysningene om avtalt arbeidstid. For de fleste
lønnstakerne er dette hentet fra Aa-registeret og av god kvalitet. For to grupper av
sysselsatte er arbeidstiden estimert, og det kan innebære visse kvalitetsproblemer
på individnivå og i små grupper. Det gjelder selvstendig næringsdrivende og
lønnstakere basert på kun LTO-registeret, hvor arbeidstiden er estimert basert på
bl.a. størrelsen på henholdsvis kontantlønnen eller næringsinntekten.

6. Sammenliknbarhet og sammenheng
6.1. Sammenheng over tid og sted

Versjon 9 av SFP foreligger nå for årgangene 2008 – 2009 og planlegges oppdatert
årlig framover. Siden det i SFP9 er implementert en helt ny metodikk for beregning
av én status, vil statusvariabelen i eldre versjoner av SFP (f.eks. SFP3 2004 - 2009)
ikke være direkte sammenliknbare med SFP9. SFP9 omfatter også flere typer
ytelser og har en videre populasjon enn eldre versjoner (ikke-bosatte, 15-åringer og
personer over 75 år). For mer informasjon om eldre versjoner av SFP, se vedlegg
D.
1. mars 2010 ble tre ytelser fra NAV slått sammen til én ytelse kalt Arbeidsavklaringspenger. Dette gjaldt ytelsene attføringspenger, rehabiliteringspenger og
tidsbegrensa uførestønad. I kodelista for variabelen én status i SFP9 er denne
overgangen håndtert som vist i tabell 4.1.
Når det gjelder AFP-pensjon, er det mangelfull informasjon om to grupper av nye
AFP-mottakere f.o.m. 2009, nemlig nye statlige AFP-mottakere 65 – 67 år og nye
kommunale AFP-mottakere. Hvis disse personene ikke er registrert på noen andre
aktiviteter eller ytelser, vil de havne i ukjent status.

6.2. Sammenheng med annen statistikk
Den totale registerbaserte
sysselsettingsstatistikken

Arbeidskraftundersøkelsen
(AKU)

Statistisk sentralbyrå

Opplysningene om hvem som er sysselsatte (lønnstakere og selvstendig
næringsdrivende) eller registrert helt arbeidsledig, er i SFP9 hentet fra den totale
registerbaserte sysselsettingsstatistikken (reg_total) som er grunnfilen for de
forskjellige registerbaserte sysselsettingsstatistikkene. Mens de ordinære
registerbaserte sysselsettingsstatistikkene av hensyn til produksjonstiden må bruke
gamle data om hvem som er selvstendig næringsdrivende (selvangivelsesregister
fra året før statistikkåret), baserer SFP9 seg på en oppdatert versjon av reg_total
med selvstendige fra statistikkåret. Selv om nivåtallene vil være like i den ordinære
og oppdaterte versjonen av reg_total, kan personer bytte status.
Nivåtallene på landsnivå når det gjelder sysselsetting samt fordelingen på
lønnstakere og selvstendige, vil være likt med AKU for bosatte 15 – 74 som følge
av at produksjonen av registerbasert sysselsettingsstatistikk tilpasser seg nivået i
AKU. Brutt ned på ulike kjennetegn som kjønn, alder, næring, arbeidssted, og
arbeidstid vil det forekomme nivåforskjeller grunnet ulike kilder til dataene.
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SFP9 har en videre populasjon enn AKU (personer 75 år og over, og visse grupper
av ikke-bosatte).
AKU har noe flere selvstendige blant bosatte 15 – 74 år enn nivået i reg_total. Det
skyldes bl.a. at en del respondenter i AKU svarer at de er selvstendige, selv om de
egentlig er ansatt (lønnet av eget AS).
I AKU er det ingen eksplisitte spørsmål om hvorvidt personen mottar ytelser. De
som i AKU klassifiseres som arbeidsledige eller utenfor arbeidsstyrken spørres om
hva de oppfatter som sin hovedsakelige virksomhet, hvor svaralternativene er bl.a.
”student/skoleelev”, ”hjemmearbeidende”, ”alderspensjonist”, ”førtidspensjonist”
og ”arbeidsufør”. De sysselsatte får blant annet status etter om de jobber heltid,
lang deltid eller kort deltid.
Det er gjort analyser av samsvaret mellom status og eventuelt hovedsakelig
virksomhet i AKU (4. kvartal) og én status i SFP9 (november) blant personer som
har svart i AKU. På forhånd kunne en forvente visse avvik, hovedsakelig grunnet
ulike referanseperioder (alle ukene i kvartalet i AKU) og ulike definisjoner av
arbeidsledige. I AKU blir en person klassifisert som arbeidsledig ut fra kriterier om
arbeidssøking og tilgjengelighet, mens tilsvarende status i SFP (registrert helt
arbeidsledig) fastsettes på bakgrunn av registrert helt arbeidsledige hos NAV. En
annen grunn til visse avvik mellom AKU og SFP er at registerstatistikken bare vil
fange opp sysselsetting blant personer med arbeidssted i Norge. Hvis en person
f.eks. bor i Østfold og arbeider i Sverige, så vil han eller hun bli fanget opp som
sysselsatt i AKU, mens samme person i registerdata vil fremstå som ikkesysselsatt.
Analysene viser at det store flertallet av AKU-respondentene hadde sammenfallende status i AKU og SFP9 når det gjaldt å være enten i eller utenfor arbeidsstyrken. Blant de som var i arbeidsstyrken både i AKU og SFP var det stor grad av
sammenfallende statuser når det gjaldt heltid/deltid, men noen avvik når det gjaldt
arbeidsledighet. Dette henger sammen med de ulike definisjonene av arbeidsledige.
Blant de som var utenfor arbeidsstyrken både i AKU og SFP9, var det også høy
grad av samsvar mellom én status i SFP og hva respondentene oppga som
hovedsakelig virksomhet i AKU.
Blant den lille gruppen av AKU-respondenter som hadde ukjent status i SFP9, ble
om lag halvparten klassifisert som sysselsatte i AKU. Forklaringer på dette avviket
kan bl.a. være forskjellen i referanseperiodene eller at disse arbeidsforholdene har
vært så små at de ikke har blitt fanget opp i SFP9 via Aa-registeret eller LTOregisteret. Av AKU-respondentene med ukjent status i SFP9 og som var utenfor
arbeidsstyrken i AKU, oppga over halvparten hjemmearbeid som hovedsakelig
virksomhet i AKU. Personer som bare er hjemmearbeidende, vil naturlig nok få
ukjent status i SFP9.
Andre statistikker om antall
ytelsesmottakere

Som nevnt i kapittel 5.1, publiserer NAV egne statistikker over stønadsmottakere.
En sammenligning av nivåtallene på akt-variablene (fulltellingsvariablene) i sfp9
med NAVs egne tall, finnes i vedlegg C.
SSB publiserer en rekke statistikker om bestemte aktiviteter/ytelser, f.eks. om
studenter og om mottakere av ulike typer ytelser. Disse statistikkene gir totaltelling
av personer på den aktuelle aktiviteten/ytelsen, slik som ved fulltellingsvariablene i
SFP9. Dette til forskjell fra variabelen én status SFP9 hvor personer som er aktive i
flere statuser samtidig, blir plassert på kun én status ut i fra en bestemt prioritering
av aktivitetene/ytelsen.

FD-trygd
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Til forskjell fra SFP9 som er en individdatabase over opplysninger per
referanseuken/november, er FD-Trygd en forløpsdatabase over begivenheter
gjennom året i den enkelte persons livsløp (fra og med 1992). Disse registreringene
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kan settes sammen til individuelle hendelses- eller forløpshistorier (forløpsdata), og
aggregeres over en gruppe av individer eller en hel populasjon. SFP bruker ofte de
samme kilderegistrene (in-put data) som i FD-trygd, men det kan være forskjeller i
begreper og måling. For mer informasjon om FD-trygd, se
http://www.ssb.no/emner/03/fd-trygd/.
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Vedlegg A: Produksjonsopplegg - programmer og dataflytdiagram
A.1 Sas-programmer
Programmene i rekkefølge:

Beskrivelse av hva programmet gjør:

1. ”i_reg_total.sas”

Først summeres arbeidstid for alle jobber og koples på
hovedarbeidsforholdet fra reg_total. Alle personer 15
år og over skrives ut (typ_arb = 0 eller 1). Alle
variable tas med. Følgende akt-variable kodes:
akt_loheltid = Lønnstaker heltid.
akt_lodeltid = Lønnstaker deltid.
akt_lolto = Lønnstaker basert kun på LTO.
akt_selvst = Selvstendig.
akt_ledig = Registrert helt ledig.
akt_ordtilt = Ordinære tiltak.
akt_nedsikt = Nedsatt arbeidsevne, ikke på tiltak.
akt_nedst = Nedsatt arbeidsevne, på tiltak.
akt_dagp = Dagpenger.
akt_attfp = Attføringspenger.
akt_arbap = Arbeidsavklaringspenger.
akt_indst = Individstønad.
akt_ventst = Ventestønad.

2. ”i_igangv_utd_2008.sas”

Felles for alle innfiler er at de først blir koplet mot
samme SNR-katalog som reg_total-innfilene for å
korrigere d-nummer og fødselsnummer. Fil selekteres
fra fil for høyeste fullførte utdanning der
variabelen igang_nus2000 er ulik blank, og
akt_variabelen akt_ordutd (= 'Ordinær utdanning)
kodes. Fila koples mot reg_total og personregister og
splittes i tre filer: 1) de som er i reg_total, 2) de som
ikke er i reg_total og som er i personregisteret og 3)
de som ikke er i personregisteret.

3. ”i_bef_utd_i_alt.sas”

Fil selekteres fra fil for høyeste fullførte utdanning
for å få med utdanning fra statistikkåret. Variablene
bu_nus2000, bu_kltrinn og efulldato ekstraheres,
bu_nus2000 renames til bu_nus2000_iaar. Fila koples
mot reg_total og personregister som kontroll, og
tre filer lages som vanlig. 1) de som er i reg_total 2)
de som ikke er i reg_total, men er i personregisteret
3) de som ikke er i reg_total, og heller ikke i
personregisteret (dnr-personer finnes ikke i
utdanningsregisteret).

4. ”ext_annen_pensjon.sas”

Fil selekteres fra fil for pensjonsposter fra LTO.
Dersom sum pensjonsposter > 0 (ltokode_211 +
ltokode_212A + ltokode_214 + ltokode_216
+ ltokode_238 + ltokode_247 + ltokode_247A)
settes akt_annenp = '1' . Koplinger ellers som over.

5. ”ext_ensl_fors2008_ny.sas”

Fil selekteres fra fil for 'Enslig forsørgerstønad'
(art = 'M' or artm = 1) and ovgst > 0, akt-variabel er
akt_ensligf. Koplinger ellers som over.

6. ”ext_etterlatte_ny.sas”

Fil selekteres fra fil for langtidsytelser fra
folketrygden (gr1-fila), statusk = 'S' and
SUBSTR(pstat,1,1) in ('3','4','5'), akt-variabel er

24

Statistisk sentralbyrå

Notater 47/2011

System for persondata - versjon 9

akt_etterl (Etterlattepensjon). Koplinger ellers som
over. Programmet er brukt t.o.m. årgangen 2008.
7. ”ext_folk_11_ny.sas”

Fil selekteres fra fil fra fil for langtidsytelser fra
folketrygden (gr1_fila), akt-variable er akt_aldersp =
'Alderspensjon', akt_variguf = 'Varig ufør', akt_afp =
'AFP-pensjon'. Kodinger:
if SUBSTR(pstat,1,1) in ('1') then akt_aldersp = '1' ;
if SUBSTR(pstat,1,1) in ('2') then akt_variguf = '1' ;
if pstat ge '010' and pstat le '015' then akt_afp = '1'
Koplinger ellers som over. Programmet er brukt til
og med årgang 2008.

8. ”ext_forel_ufore.sas

”Fil t.o.m. 2008 selekteres fra fil for foreløpig
uføre. Akt-variabel er akt_foreluf ('Foreløpig ufør').
Aktuell tilleggsvarabel kan være uforgrad_fuf =
'Uføregrad foreløpig uføre'. Koplinger ellers som
over. Programmet er brukt t.o.m. årgang 2008.

9. ”ext_intro.sas”

Ekstraherer personer med introduksjonsstønad på
grunnlag av start- og stoppdato fra fil fra S350, aktvariabel er akt_intro ('Introduksjonsstønad').
Koplinger ellers som over.

10. ”ext_kontantstotte.sas”

Fil selekteres fra fil for kontantstøtte:
if belopm > 0, akt-variabel er akt_kontant
('Kontantstøtte'). Koplinger ellers som over.

11. ”ext_rehab.sas”

Fil selekteres fra filer for medisinsk
rehabilitering, personfil og utbetalingsfil. Aktvariabel er akt_annatf = 'Annen attføring
(rehabilitering)'. Koplinger ellers som over.

12. ”ext_sykep_11_og12.sas”

Fil selekteres fra filer for sykepenger for november og
desember på grunnlag av start- og stoppdatoer (arbuf
og sptom), de som er aktive i referanseuken. Dubletter
fjernes og filene sorteres sammen før siste seleksjon,
der desemberfila prioriteres. Akt-variabel er
akt_sykep ('Sykepenger fra folketrygden'). Koplinger
ellers som over.

13. ”ext_tidsbegr_ufore.sas”

Fil ekstraheres fra fil for tidsbegrensa uføre
Akt-variabel er akt_tidsbuf ('Tidsbegrensa ufør').
Koplinger ellers som over.

14 ” soshj_mott_2008.sas”

Fil ekstraheres fra fil fra årsfil for sosialhjelp
Akt-variabel er akt_soshj ('Sosialhjelp').
Koplinger ellers som over.

15 ”ext_innvandrere.sas”

Fil ekstraheres fra fil for innvandringsgrunn
bare fødselsnr. og inngrunn1 ekstraheres, ingen aktvariable. Koplinger ellers som over bare som
kontroll, da populasjonen er bosatte.

16 ”ext_forel_ufor_pensjon.sas”

Fil f.o.m. 2009 selekteres fra fil fra datavarehusfil.
Akt-variabel er akt_foreluf ('Foreløpig ufør').
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17 ”ext_supplerende_stønad.sas”

Fil selekteres fra fil for supplerende stønad.
Akt-variabel er akt_suppl ('Supplerende stønad').

18. ”ext_folk_datavarehus.sas”

Fil selekteres fra fil fra fil fra datavarehus for
pensjoner fra folketrygden. Akt-variable er
akt_aldersp = 'Alderspensjon', akt_variguf = 'Varig
ufør', akt_afp = 'AFP-pensjon', akt_etterl =
’Etterlattepensjon’. Koplinger ellers som over.
Programmet er brukt fra og med og med årgang 2009.

19. ”mangekopling_og_akt_variable.sas”

Alle filene som matcher reg_total fra programmene
over koples nå med ekstrahert personfil fra reg_total,
og aktuelle variable ekstraheres fra hver fil med keepstatementet. Alle akt-variablene legges nå i samme
record.

20. ”koding_og_prioritering_av_akt_variable.sas”

21. ”sfp2_ikke_i_reg_total.sas”

22. ”samling_av_reg_total_og_resten.sas”

1) Justering av akt-variabel for igangværende utdanning
for 15- og 16-åringer på grunnlag av fullført
utdanning.
2) Utregning av botid i antall år (både innvandrere og
ikke-innvandrere tildeles en verdi beregnet som
statistikkåret minus året først bosatt).
3) Koding av 8-sifra status.
1) Samling av filer med personer som ikke er i reg_total
og seleksjon av de som skal med i SFP9, utreging av
alder og d-nummer-merke, koding av
bostedskommune 2599 for alle disse som er utenfor
reg_total.
2) Kontrolltabell på alle som ikke er i reg_total.
3) Splitter dnr/fnr for å kople på landbakgrunn fra
fødelandsfil og statsborgerskapsfil.
4) Kopling av fnr mot P-reg pga. statsborgerskap.
5) Fjerner ugyldige dnr og fnr med fnr og dnr-sjekk,
samler dnr- og fnr-filene og koder 8-sifra
statusvariabel og kjønn.
Samler personer som er i reg_total og de selekterte
personene som ikke er i reg_total til en fil. Justering
av variablene invkat (innvandringskategori) og
landbakg_omk (landbakgrunn).

A.2 Faste kontrolltabeller
Programmene for de faste kontrolltabellene, er her listet opp i tilfeldig rekkefølge:
23. ”tab_1_aatte_siffernivaa.sas”

Fast kontrolltabell for variabelen status (8-sifret), etter
persontype. Statuskoden er delt i to (pos.1-4 og 58),svært detaljert/lang tabell.

24. ”tab_2_tosiffernivaa.sas”

Fast kontrolltabell for variabelen status, etter persontype.
Kombinasjon av hovedgrupper (pos. 1-2 og 5-6 av
statuskoden), samt i alt-summer for hovedgrupper.

25. ”tab_3_fire_siffernivaa_personer.sas”

Fast kontrolltabell for fire første siffer av variabelen
status, etter persontype. Sammenlikning av to årganger
med endringstall.
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26. ”tab_4_fire_umatch_personer.sas”

Fast kontrolltabell. Kun til intern bruk. Oversikt over
de som ikke kom med i populasjonen (flest døde).

27. ”tab_5_ alle_akt_variable_etter_persontype.sas”

Fast kontrolltabell. Fulltelling av akt-variable, etter
persontype. Samme person kan telles flere ganger
(kan være aktiv i flere aktiviteter/ytelser).

28. ”tab_6_ikkebosatte_akt_variable_etter_kilde.sas” Fast kontrolltabell. Fulltelling av akt-variable for
ikke-bosatte i SFP9 etter kilde (reg_total eller ikke).
I tillegg lages det manuelt i Excel for hver ny årgang en kontrolltabell som sammenlikner nivåtall på aktvariablene (fulltellingsvariablene) i sfp9 med nivåtall i NAV-statistikk og annen statistikk.
A.3 Dataflytdiagrammer
Nedenfor er det tre dataflytdiagrammer:
- Figur 1: flytdiagram for sas-programmene 1 – 3.
- Figur 2: flytdiagram for sas-programmene 19 – 20.
- Figur 3: flytdiagram for sas-programmene 21 – 22.
Sas-programmene 4 – 18 er det ikke laget flytdiagram for, men de må som nummerrekkefølgen for
programmene tilsier, være kjørt før program 15. De faste kontrolltabellene (program 23 – 28) er det heller ikke
laget flytdiagram for, siden dette er enkle programmer som kjøres uavhengig av hverandre.
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Figur A1. Dataflytdiagram for programmene 1 – 3
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Figur A2. Dataflytdiagram for programmene 19 – 20
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Figur A3. Dataflytdiagram for programmene 21 – 22
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Vedlegg B: Filbeskrivelse
B.1 Langtidslagring
Fila for den enkelte årgang av SFP9 arkiveres i ”DataDok”, SSBs sentrale fildokumentasjonssystem, i mappen
$SFP/sfp_nov/arkiv/sfp_versjon9/. De flate filene kalles der for g2008m11, g2009m11, osv. DataDok gir en
kort beskrivelse av fila, variabelliste, kodeliste for noen av variablene, m.m.
B.2 Variablene
I dette kapittelet listes først alle variablene opp i alfabetisk rekkefølge med navn og en kort definisjon (label).
Deretter omtales enkeltvariabler som trenger nærmere omtale i form av definisjon, kodeliste eller spesielle
problemstillinger knyttet til datakvalitet o.a.
Tabell B1 nedenfor viser variabellista i SFP9 årgang 2008. Årgangen 2009 er lik denne.
Tabell B1. Alfabetisk oversikt over variablene i sfp9 2008
Posisjon Navn

Type

Lengde

104
45
46
96
109
107
99
112
86
85
84
114
111
103
87
90
113
80
77
76
78
82
83
81
92
79
116
120
97
101
108
88
20
89
24
2
12
39
10
31
23
22
74
98
69
4
55
126

PSTAT
SFU_start
SFU_stopp
SPGRAD
akt_afp
akt_aldersp
akt_annatf
akt_annenp
akt_arbap
akt_attfp
akt_dagp
akt_ensligf
akt_etterl
akt_foreluf
akt_indst
akt_intro
akt_kontant
akt_ledig
akt_lodeltid
akt_loheltid
akt_lolto
akt_nedsikt
akt_nedst
akt_ordtilt
akt_ordutd
akt_selvst
akt_soshj
akt_suppl
akt_sykep
akt_tidsbuf
akt_variguf
akt_ventst
alder
ant
ant_d_as
arbkomm
arbtid
arbtim
arbtim_ukorr
arbtuke
as_fin
as_stat
as_ytelse
attfgrad
bi_type
bkomm
bkomm_p
botid

Char
Char
Char
Num
Char
Char
Char
Char
Char
Char
Char
Char
Char
Char
Char
Char
Char
Char
Char
Char
Char
Char
Char
Char
Char
Char
Char
Char
Char
Char
Char
Char
Char
Num
Char
Char
Char
Char
Char
Num
Char
Char
Char
Char
Char
Char
Char
Num

3
8
8
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
8
5
4
1
4
4
8
3
14
2
3
1
4
4
8

94
53
93
61
124
125
28

bu_kltrinn
bu_nus2000
bu_nus2000_iaar
datostif
del1_t1
del2_t1
dlonpr

Char
Char
Char
Char
Num
Num
Num

2
6
6
8
8
8
8
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Kort definisjon
Type pensjon (inntil 2008)
Startdato SFU
Stoppdato SFU
Sykepengegrad i prosent
AFP-pensjon
Alderspensjon
Annen attføring (rehabilitering)
Pensjoner fra andre enn NAV/Folketrygden
Arbeidsavklaringspenger
Attføringspenger
Dagpenger
Enslig forsørgerstønad
Etterlattepensjon
Foreløpig uførestønad
Individstønad
Introduksjonsstønad
Kontantstøtte
Registrert helt ledig
Lønnstaker deltid
Lønnstaker heltid
Lønnstaker basert kun på LTO
Nedsatt arbeidsevne, ikke på tiltak
Nedsatt arbeidsevne, på tiltak
Ordinære tiltak (ikke nedsatt arbeidsevne)
Ordinær utdanning
Selvstendig
Sosialhjelp
Supplerende stønad
Sykepenger fra folketrygden
Tidsbegrensa uførestønad
Varig uførestønad
Ventestønad
Alder i fylte år pr. referansedato (med ledende 0)
Tellevariabel for proc means(er alltid 1)
Antall dager i arbeidssøkerstatus
Arbeidsstedskommune
Avtalt arbeidstid, intervaller
Korr.avt. arbeidstid, eksakte timer
Ukorr.avt. arbeidstid, eksakte timer
Arbeidstid pr. uke, heltidsstilling, PAI
Arbeidssøker fingruppe
Arbeidssøkerstatus
Ytelsesstatus
Uføregrad for attføringsforholdet
Type biarbeidsforhold, 1=lønnstaker, 2=selvstendig
Bostedskommune
Bostedskommune, grunnkrets
Botid i antall år (statistikkår minus året først
bosatt)
Klassetrinn for høyeste utdanning
Utdanningens art, NUS2000, år t-1
NUS-kode for høyeste utdanning i statistikkåret
Stiftelsesdato for foretaket
Rekkefølgenr. del 1 av statuskoden
Rekkefølgenr. del 2 av statuskoden
Dellønnsprosent, PAI/SST
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43
110
95
33
72
3
60
123
27
56
54
117
50
7
17
40
41
16
15
19
18
37
73
66
6
51
52
1
9
14
91
13
29
57
32
21
121
26
42
49
58
59
47
62
48
8
115
35
122
36
75
11
68
25
70
30
34
44
96
106
102
100
38
64
63
65
71
5
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dnr_merke
e_pstat
efulldato
etat
fkomm2
fnr
forg_frm
fra_regtot
funkkod
grkrets
igang_nus2000
inngrunn1
invkat
k_lonn
karbkomm
karbtim
kjonn
knaring
korgbed
korgfor
ksektor
kstart
kyrke
kyrke_imp

Char
Char
Char
Char
Char
Char
Char
Char
Char
Char
Char
Char
Char
Num
Char
Char
Char
Char
Char
Char
Char
Char
Char
Char

1
3
6
8
4
11
4
1
3
4
6
3
1
8
3
1
1
3
3
3
3
8
1
1

kyrkstat

Char

2

landbakg
landbakg_omk
mankorr
mar_arb
naring
nus2000_11
orgbed
orgbed_PAI
orgfor
ovrt_timer
persontype
refaar
reg
reg_stat
regdato
regtype_bed
regtype_for
s_b_skap
sektor
sivilstatus
sjomann
sos_mnd
start
status8
stopp
sum_arbeidstimer
sumklonn
sumnninnt
tiltak
tim
tjsted
typ_arb
type_ekstrapers
uforgrad_attf
uforgrad_vuf
uforgrad_fuf
uforgrad_tu
yrk_kode
yrke
yrke_dublett_sst
yrke_imp
yrke_stilling
yrkstat

Char
Char
Char
Char
Char
Char
Char
Char
Char
Num
Char
Char
Char
Char
Char
Char
Char
Char
Char
Char
Char
Char
Char
Char
Char
Num
Num
Num
Char
Num
Char
Char
Char
Char
Char
Num
Num
Char
Char
Char
Char
Char
Char

3
3
2
1
5
6
11
11
11
8
1
4
3
1
8
2
2
3
3
1
1
2
8
8
8
8
8
8
1
8
4
1
2
3
3
8
4
7
7
1
4
4
1

D-nummer-merke (1=d-nummer, 0=fødselsnummer)
Type etterlattepensjon (inntil 2008)
Eksakt fullførtdato for høyeste utdanning(ååååmm)
Etatskode SST
Foretakets kommune2
Fødselsnummer
Foretakets organisasjonsform
Fra_regtot (1=fra reg_total, 0=ikke fra reg_total)
Funksjonskode fra PAI
Grunnkrets
Igangværende utdanning, år t-1
Hovednivå, innvandringsgrunn
Innvandringskategori
Kontantlønn
Kilde arbeidsstedskommune
Kilde avtalt arbeidstid, eksakte timer
Kjønn (1 = mann, 2 = kvinne)
Kilde næring
Kilde organisasjonsnummer bedrift
Kilde organisasjonsnummer foretak
Kilde foretakets institusjonelle sektor
Startdato, brukes til kobling
Kilde yrke (1=Aa-reg, 2=lønnsreg.)
Kilde imputert yrke (A=levert,B=determin.,
C=stokast.,D=uoppgitt)
Kilde for arb.markedsstatus i ref. uka
(se også type_ekstrapers)
Landbakgrunn
Landbakgrunn, omkodet
Manuell korrigering
Type arbeidstaker, M = maritim
Næring, NACE SN2002 inntil 2008
Igangværende utdanning per ref.dato i november
Organisasjonsnummer bedrift
Organisasjonsnr. bedrift fra PAI
Organisasjonsnummer foretak
Overtidstimer hittil i år fra PAI/SST
Type person etter alder og registerstatus
Statistikkår
Personer med flere registerstatuser
Personens registerstatus
Personens første bosattdato
Bedriftens registerenhetstype
Foretakets registerenhetstype
Statsborgerskap
Foretakets institusjonelle sektor
Sivilstatus
0=ikke sjømann,1=sjømann,2=kombinert
Måneder med øk.stønad i året
Startdato fra Aa-registeret, omkodet
Status 8-sifra
Stoppdato fra Aa-registeret, omkodet
Sum arbeidstimer pr.uke (inkl.bijobber)
Sum kontantlønn alle lønnstakerforhold i ref.uka
Sum næringsinntekt (for selvstendige over 74 år)
Tiltakskode hentet fra arbeidssøkerstatus
Identifikasjonsvariabel for biarb (gjør de unike)
Tjenestested, PAI
Type arbeidsforhold (0=ingen, 1=hoved, 2=bi)
Type ekstrapersoner ikkebosatte, Gruppe 1-13
Uføregrad for attføringsforholdet
Uføregrad varig uføre
Uføregrad foreløpig uføre
Uføregrad tidsbegrensa uføre
Yrkeskode innrapportert til Aa-registeret
yrke, komb.av yrk_kode (omkodet) og yrke_stilling
1=dublett av STYRK fra SST ved omkoding av yrke
Yrke, imputert for de som mangler koder
Stillingskoder innrapportert til lønnsregistrene
Status på arbeidsmarkedet i ref.uken

Tillegg/endringer for årgang 2009:
15
14
48
61
63

32

naring
Char
naring_SN02
Char
dagp_merke
Char
hjelpeenhetskode_bedrift
hjelpeenhetskode_foretak

5
5
2
C 6
C 6

Næring, NACE SN2007
Næring, NACE SN2002
Dagpenger, DP/ID= m/u dagp, AT=attf.p
Bedriftens hjelpeenhetskode SN2007
Foretakets hjelpeenhetskode SN2007
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B.3 Kodelister fra den totale registerbaserte sysselsettingsstatistikken
Variabler som er hentet fra oppdatert reg_total (med selvstendige fra statistikkåret), dokumenteres nærmere i et
eget notat (http://www.ssb.no/emner/06/90/notat_201008/notat_201008.pdf). Her gjengis kodelistene for
utvalgte variabler hvor kodelisten ikke kan leses direkte av variabelens navn/label:
Variabel: arbtid – Avtalt arbeidstid, intervaller
1 = 1-19 timer per uke
2 = 20-29 timer per uke
3 = 30 timer og mer per uke

Variabel: as_stat -Arbeidssøkerstatus
De to første sifrene:
HL = Helt ledig
DS = Delvis sysselsatt
FS = Fult sysselsatt i arbeid eller tiltak
YH = Yrkeshemmet
AN = Andre tiltak

De to siste sifrene:
PE = Permitert
PF = Permitert fra fiskeindustrien
IP = Ikke permitert
IT = Ikke i tiltak
EU = Arbeidssøkere op EØS-vilkår
AT = Andre tiltak
VI = Bare tilknyttet vikartjenesten
ET = Etablerer
UU = Under utredning
SK = Skole (studenter og skoleelever som har skole/studieplass)
HO = Hospitant i ordinær bedrift
EE = Eget verv
AM = AMO-deltaker
NY = Ny attføringssøker
UA = Under utredning i annenlinjen
UT = Under utredning trygd
V0 = Ventekode for som har passert sluttdato
V1 = Venter på 0591-tiltak
V2 = Venter på 0592-tiltak
V5 = Venter på kap. 5-tiltak
nn = Nummer som viser tiltak

Variabel: bu_nus2000/igang_nus2000 – Utdanningens art, NUS2000

Standard for utdanningsgruppering
http://www3.ssb.no/stabas/ItemsFrames.asp?ID=430502&Language=nb&VersionLevel=ClassVersion

Variabel: funkkod – Funksjonskode fra PAI

I KOSTRA (KOmmuna- STat-RApportering) skal kommuner og fylkeskommuner oppgaver/tjenester og ressursbruk rapporteres etter
funksjon.
http://www.ssb.no/kostra/veiledning/veiledning_2008.pdf kapittel 7.

Variabel: forg_frm – Foretakets organisasjonsform

Standard organisasjonsform
http://www3.ssb.no/stabas/ClassificationFrames.asp?ID=4227501&Language=nb

Variabel: grkrets – Grunnkrets

http://www3.ssb.no/stabas/ItemsFrames.asp?ID=5628001&Language=nb&VersionLevel=ClassVersion

Variabel: invkat – Innvandringskategori

Standard innvandringskategori
http://www3.ssb.no/stabas/ClassificationFrames.asp?ID=5536101&Language=nb

Variabel: kyrkstat - Kilde for arbeidsmarkedsstatus i referanseuken
0 = Ikke registrert i kilderegistrene
1 = Koblet lønnstakerforhold (AA m LTO)
2 = Ukoblet arbeidstakerforhold (AA u LTO)
3 = Ukoblet lønnsforhold (kun LTO)
3A = Ukoblet lønnsforhold med tilleggsinformasjon fra PAI
3B = Ukoblet lønnsforhold med tilleggsinformasjon fra SST
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3C = Ukoblet lønnsforhold med tilleggsinformasjon fra STS (t.o.m. 2003)
3D = Ukoblet lønnsforhold med tilleggsinformasjon fra Lønnsstatistikk for privat sektor
3E = Ukoblet lønnsforhold med tilleggsinformasjon fra Sykefraværsregisteret
3F = Ukoblet lønnsforhold med tilleggsinformasjon fra Helseforetak
4 = Selvangivelsesregisteret med næringsinntekt fra primærnæringene
5 = Selvangivelsesregisteret med næringsinntekt fra andre næringer
6 = Vernepliktsregisteret/siviltjenesteregisteret
6A = Vernepliktsregisteret
6B = Siviltjenesteregisteret
7 = ARENA tidligere SOFA søkerregisteret
8 = Ikke bosatte (for informasjon om kilde for arbeidsmarkedsstatus for ikke-bosatte, se variabelen type_ekstrapers).

Variablene: karbkomm, karbtid, knaring, korgbed, korgfor, ksektor - Kilde for: arbeidsstedskommune,
avtalt arbeidstid, næring, organisasjonsnummer bedrift, organisasjonsnummer foretak og foretakets
institusjonelle sektor.
1 = Arbeidstakerregisteret
10 = Enhetsregisteret
10A = Enhetsregisteret (enbedriftsforetak)
10B = Enhetsregisteret (flerbedriftsforetak)
10D = Enhetsregisteret (flerbedriftsforetak, tildelt tilfeldig)
11 = Registeret over befolkningens utdanning
12 = Personregisteret
2 = Lønns- og trekkoppgaveregisteret (LTO)
3 = Selvangivelsesregisteret
4 = Registrene for Vernepliktige/Siviltjenestearbeidere
5 = NAVs arbeidssøkerregister, ARENA
6 = PAI
7 = SST
8 = STS
9 = Lønnstatistikken for privat sektor

Variabel: karbtim – kilde til avt.arbeidstid, eksakte timer
1 = Aa-registeret
2 = Snittet i intervallet
3 = Imputert gjennomsnitt fra AKU

Variabel: kyrke – kilde til yrke

1 = Aa-registeret
2 = Lønnsregistrene, 001 først fra PAI, 002 først fra SST, 003 Maritim (bare når yrk_kode er uoppgitt: yrke_stilling blir da lagt inn i
yrke, men ikke kodet om til STYRK (det blir bare SST- og maritime stillingskoder som ligger i yrk_kode fra før)

Variabel: kyrke_imp – kilde til yrke imputert
A = Levert
B = Determin
C = Stokast
D = Uoppgitt

Variabel: naring – Næring

Standard for næringsgruppering
http://www3.ssb.no/stabas/ClassificationFrames.asp?ID=342101&Language=nb

Variabel: landbakg – Landbakgrunn

Standard gruppering av personer etter innvandringsbagrunn
http://www3.ssb.no/stabas/ClassificationFrames.asp?ID=600101&Language=nb

Variabel: persontype – type person etter alder og registerstatus.
1 = Bosatte 15-74 år
2 = Bosatte 75 år og over
3 = Ikke bosatte, for mer informasjon se variabelen type_ektrapers

Variabel: reg – Personer med flere statuser
100 = arena
110 = arena og foreldrepermisjon
101 = arena og sykefravær
111 = arena, foreldrepermisjon og sykefravær
010 = foreldrepermisjon
011 = foreldrepermisjon og sykefravær
001 = sykefravær
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Variabel: reg_stat – Personens registerstatus
0 = Skattepliktig
1 = Bosatt
2 = Utflyttet
3 = Utvandret
4 = Forsvunnet
5 = Død
6 = Utgått fnr
7 = Fødselsregistrert
8 = Annullert tilgang

Variabel: regtype_bed – Bedriftens registerenhetstype
01 = Bedrift i enbedriftsforetak (BEDR)
02 = Bedrift i flerbedriftsforetak (BEDR)
03 = Spesialenhet (SPES)
04 = Hjelpeavdeling (BEDR)
05 = Ikke næringsdrivende virksomhet (AAFY)
06 = SKIP
13 = Bortsatt produksjon (BEDR)

Variabel: regtype_for – Foretakets registerenhetstype
01 = Enbedriftsforetak
02 = Flerbedriftsforetak
03 = Foretak med kun spesialenheter
04 = Hjelpeforetak
05 = Foretak med kun AAFY
06 = Har aldri hatt bedrift
07 = Skal ikke ha bedrift
08 = Siste bedrift solgt
09 = Siste bedrift slettet
10 = Nytt foretak
11 = Holdingselskap i konsern
12 = Virksomhet i utlandet
13 = Bortsatt produksjon

Variabel: sivilstatus – Sivilstatus

Standard gruppering for sivilstand
http://www3.ssb.no/stabas/ItemsFrames.asp?ID=417740&Language=nb

Variabel: s_b_skap – Statsborgerskap

Standard gruppering for land og statsborgerskap i personstatistikken
http://www3.ssb.no/stabas/ClassificationFrames.asp?ID=600101&Language=nb

Variabel: sektor – Foretakets institusjonelle sektor

Standard gruppering av institusjonell sektor
http://www3.ssb.no/stabas/ClassificationFrames.asp?ID=4424101&Language=nb

Variabel: tiltak - Tiltakskode fra ARENA
0 = Helt ledig
1 = Offentlige sysselsettingstiltak (utgått)
2 = Lønnstilskudd
3 = Kvalifiseringstiltak (arbeidspraksis og opplæring)
4 = Midlertidige sysselsettingstiltak
5 = Forsøks- og andre tiltak
6 = Yrkeshemmede ikke på tiltak
7 = Yrkeshemmede på tiltak

I forbindelse med endringer i tiltaksforskriften, gjeldende fra og med 01.01.2009, er betegnelsen ”yrkeshemmede" erstattet
med "personer med nedsatt arbeidsevne". Som følge av den nye tiltaksforskriften har NAV endret grupperingen av tiltak.
Av den grunn har vi også valgt å endre vår gruppering som brukes i kodelisten til variabelen tiltak på ARENA-filene.
Endringen berører kun ordinære tiltak (1-5 i gammel kodeliste) som nå slås sammen til én kode (1 i ny kodeliste).
Ny kodeliste:
0
1
6
7

Helt ledige
Ordinære tiltaksdeltakere
Nedsatt arbeidsevne, ikke på tiltak
Nedsatt arbeidsevne, på tiltak

Variabel: tjsted – Tjenestested fra PAI

Tjenestested viser hvilket arbeidssted innen den enkelte kommune/fylkeskommune arbeidstakeren er ansatt ved.
http://www.ks.no/tema/Arbeidsgiver/Lonns-og-arbeidsvilkar/Datainnsamling-til-PAI-registeret-2008-B-rundskriv-200/
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Variabel: type_arb – Type arbeidsforhold
0=ingen
1=hovedarbeidsforhold
2=biarbeidsforhold

Variabel: type_ekstrapers – Type ekstrapersoner ikke bosatte

01 Fra SFU/AA/LTO (dnr
02 Fra AA/LTO (dnr
03 Fra SFU/LTO (dnr
04 Fra SFU/LTO (fnr
05 Fra SFU/AA/LTO og utvandret (fnr
06 Fra AA/LTO og utvandret (fnr)
08 Fra SFU/AA (dnr)
09 Fra AA (dnr)
10 Fra SFU (dnr)
11 Fra SFU (fnr)
12 Fra SFU/AA og utvandret (fnr)
13 Fra AA og utvandret (fnr)
14 Fra kun LTO med dnummer
17 Fra ARENA helt ledige dnr/fnr

Variabel: Yrke (yrk_kode) – Yrke

Standard gruppering for yrkesklassifisering
http://www3.ssb.no/stabas/ClassificationFrames.asp?ID=380702&Language=nb
De som har stillingskode istedenfor yrkeskode har fått tre siffer først som indikerer kilden; 001 = PAI, 002 = SST og
003 = Maritime

Variabel: yrkstat - Arbeidsmarkedsstatus i referanseuken
0 = Utenfor arbeidsstyrken
1 = Lønnstaker
2 = Selvstendig
3 = Helt ledig
4 = På arbeidsmarkedstiltak

Variabel: as_ytelse
-Ukjent livsoppholdsytelse
**
Inaktiv i ordinær statistikk
AP
Arbeidsavklaringspenger
AT
Attføringspenger
DP
Dagpenger
ID
Ingen livsoppholdsytelse i Arena
IS
Individstønad
SA
Søkt attføringspenger
SD
Søkt dagpenger
SO
Sosialhjelp
SY
Sykepenger
UT
Uføretrygd
VS
Ventestønad
’ ’ Inaktiv i ordinær statistikk
B.4 Kodelister for variabler i SFP9 for øvrig
I tillegg til kodelistene fra reg_total, behøves også kodeliste for følgende variabler i SFP9:
Variabel: inngrunn1 – Hovednivå, innvandringsgrunn
- ANN = Annet
- ARB = Arbeid
- FAM = Familie
- FLU = Flukt
- UTD = Utdanning
- UUU = Uoppgitt
Variabel: status8 – Status 8-sifra, del 1 og del 2
'0808 Lønnstaker heltid '
'0816 Lønnstaker deltid '
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'0824 Lønnstaker basert kun på LTO'
'1608 Selvstendig næringsdrivende'
'2408 Registrert helt arbeidsledig'
'3208 Ordinære tiltaksdeltakere'
'3216 Individstønad'
'3224 Dagpenger'
'3232 Ventestønad'
'3240 Introduksjonsordning'
'4008 Ordinær utdanning'
'4808 Sykepenger'
'4816 Nedsatt arbeidsevne, på tiltak'
'4824 Attføringspenger'
'4832 Rehabiliteringspenger'
'4840 Tidsbegrensa uførestønad'
'4848 Arbeidsavklaringspenger'
'4856 Foreløpig uførepensjon'
'4864 Varig uførepensjon'
'5608 Etterlattepensjon inkl. barnepensjon'
'5616 AFP-pensjon'
'5624 Supplerende stønad'
'5632 Alderspensjon'
'5640 Pensjoner fra andre enn NAV/Folketrygden'
'6408 Kontantstøtte'
'6416 Enslig forsørgerstønad'
'6424 Sosialhjelp'
'6432 Nedsatt arbeidsevne, ikke på tiltak'
'7208 Ukjent status'
'0000 ingen andre kombinasjoner'
For mer dokumentasjon av variabelen status, se kapittel 4 og 5.
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Vedlegg C: Faste kontrolltabeller
Nedenfor gjengis faste kontrolltabeller (jf. sas-programmer i vedlegg A.2) ved produksjon av ny årgang av
SFP9, unntatt kontrolltabell 4 som kun er for intern bruk i SSB, og kontrolltabell 1 (åttesifret status) som er en
detaljert tabell.
Tabell C1. Personer i sfp9 for nov. 2008 etter to viktigste statuser og persontype

Kombinasjoner av aktiviteter
I alt
08 Lønnstaker i alt
08 Lønnstaker og 00 ingen andre kombinasjoner
08 Lønnstaker og 32 Andre arbeidssøkende
08 Lønnstaker og 40 Utdanning
08 Lønnstaker og 48 Helserelaterte ytelser
08 Lønnstaker og 56 Pensjoner
08 Lønnstaker og 64 Andre grupper
16 Selvstendig næringsdrivende i alt
16 Selvstendig næringsdrivende og 00 ingen andre kombinasjoner
16 Selvstendig næringsdrivende og 32 Andre arbeidssøkende
16 Selvstendig næringsdrivende og 40 Utdanning
16 Selvstendig næringsdrivende og 48 Helserelaterte ytelser
16 Selvstendig næringsdrivende og 56 Pensjoner
16 Selvstendig næringsdrivende og 64 Andre grupper
24 Registrert helt arbeidsledig i alt
24 Registrert helt arbeidsledig og 00 ingen andre kombinasjoner
24 Registrert helt arbeidsledig og 32 Andre arbeidssøkende
24 Registrert helt arbeidsledig og 40 Utdanning
24 Registrert helt arbeidsledig og 48 Helserelaterte ytelser
24 Registrert helt arbeidsledig og 56 Pensjoner
24 Registrert helt arbeidsledig og 64 Andre grupper
32 Andre arbeidssøkende i alt
32 Andre arbeidssøkende og 00 ingen andre kombinasjoner
32 Andre arbeidssøkende og 32 Andre arbeidssøkende
32 Andre arbeidssøkende og 40 Utdanning
32 Andre arbeidssøkende og 48 Helserelaterte ytelser
32 Andre arbeidssøkende og 56 Pensjoner
32 Andre arbeidssøkende og 64 Andre grupper
40 Utdanning i alt
40 Utdanning og 00 ingen andre kombinasjoner
40 Utdanning og 48 Helserelaterte ytelser
40 Utdanning og 56 Pensjoner
40 Utdanning og 64 Andre grupper
48 Helserelaterte ytelser i alt
48 Helserelaterte ytelser og 00 ingen andre kombinasjoner
48 Helserelaterte ytelser og 48 Helserelaterte ytelser
48 Helserelaterte ytelser og 56 Pensjoner
48 Helserelaterte ytelser og 64 Andre grupper
56 Pensjoner i alt
56 Pensjoner og 00 ingen andre kombinasjoner
56 Pensjoner og 56 Pensjoner
56 Pensjoner og 64 Andre grupper
64 Andre grupper i alt
64 Andre grupper og 00 ingen andre kombinasjoner
64 Andre grupper og 64 Andre grupper
72 Ukjent status i alt
72 Ukjent status og 00 ingen andre kombinasjoner
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Personer
i alt

Bosatte
personer
15-74 år

Bosatte
personer 75
år og over

4007354
2435876
1807463
15293
291192
194963
95026
31939
178537
123853
584
5631
21659
24768
2042
37868
10668
16254
1588
4292
378
4688
17344
4505
7940
1179
1902
78
1740
229131
206984
14071
4169
3907
296666
151495
21634
103685
19852
638648
266306
371555
787
29653
26281
3372
143631
143631

3528773
2353000
1728505
15135
291150
194369
92305
31536
172000
123848
584
5630
21659
18237
2042
37306
10276
16111
1587
4285
377
4670
17335
4496
7940
1179
1902
78
1740
229032
206917
14070
4139
3906
287115
144635
21631
101022
19827
261022
103240
157078
704
29280
25911
3369
142683
142683

355418
2452
3
.
.
1
2448
.
6537
5
.
1
.
6531
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
30
.
.
30
.
1
.
.
1
.
345439
137213
208148
78
11
11
.
948
948

Ikkebosatt
personer
123163
80424
78955
158
42
593
273
403
.
.
.
.
.
.
.
562
392
143
1
7
1
18
9
9
.
.
.
.
.
69
67
1
.
1
9550
6860
3
2662
25
32187
25853
6329
5
362
359
3
.
.
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Tabell C2. Personer i sfp9 for nov. 2009 etter to viktigste statuser og persontype

Kombinasjoner av aktiviteter
I alt
08 Lønnstaker i alt
08 Lønnstaker og 00 ingen andre kombinasjoner
08 Lønnstaker og 32 Andre arbeidssøkende
08 Lønnstaker og 40 Utdanning
08 Lønnstaker og 48 Helserelaterte ytelser
08 Lønnstaker og 56 Pensjoner
08 Lønnstaker og 64 Andre grupper
16 Selvstendig næringsdrivende i alt
16 Selvstendig næringsdrivende og 00 ingen andre kombinasjoner
16 Selvstendig næringsdrivende og 32 Andre arbeidssøkende
16 Selvstendig næringsdrivende og 40 Utdanning
16 Selvstendig næringsdrivende og 48 Helserelaterte ytelser
16 Selvstendig næringsdrivende og 56 Pensjoner
16 Selvstendig næringsdrivende og 64 Andre grupper
24 Registrert helt arbeidsledig i alt
24 Registrert helt arbeidsledig og 00 ingen andre kombinasjoner
24 Registrert helt arbeidsledig og 32 Andre arbeidssøkende
24 Registrert helt arbeidsledig og 40 Utdanning
24 Registrert helt arbeidsledig og 48 Helserelaterte ytelser
24 Registrert helt arbeidsledig og 56 Pensjoner
24 Registrert helt arbeidsledig og 64 Andre grupper
32 Andre arbeidssøkende i alt
32 Andre arbeidssøkende og 00 ingen andre kombinasjoner
32 Andre arbeidssøkende og 32 Andre arbeidssøkende
32 Andre arbeidssøkende og 40 Utdanning
32 Andre arbeidssøkende og 48 Helserelaterte ytelser
32 Andre arbeidssøkende og 56 Pensjoner
32 Andre arbeidssøkende og 64 Andre grupper
40 Utdanning i alt
40 Utdanning og 00 ingen andre kombinasjoner
40 Utdanning og 48 Helserelaterte ytelser
40 Utdanning og 56 Pensjoner
40 Utdanning og 64 Andre grupper
48 Helserelaterte ytelser i alt
48 Helserelaterte ytelser og 00 ingen andre kombinasjoner
48 Helserelaterte ytelser og 48 Helserelaterte ytelser
48 Helserelaterte ytelser og 56 Pensjoner
48 Helserelaterte ytelser og 64 Andre grupper
56 Pensjoner i alt
56 Pensjoner og 00 ingen andre kombinasjoner
56 Pensjoner og 56 Pensjoner
56 Pensjoner og 64 Andre grupper
64 Andre grupper i alt
64 Andre grupper og 00 ingen andre kombinasjoner
64 Andre grupper og 64 Andre grupper
72 Ukjent status i alt
72 Ukjent status og 00 ingen andre kombinasjoner
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Personer
i alt

Bosatte
personer
15-74 år

Bosatte
personer 75
år og over

Ikkebosatte
personer

4052757
2403275
1774799
28801
278237
195631
96993
28814
177943
119976
1238
6178
22210
26287
2054
54818
11113
31726
1958
4095
362
5564
27464
6467
13665
1652
3176
83
2421
258779
234310
15450
4598
4421
309832
156494
22447
106400
24491
643667
264737
378156
774
29914
25916
3998
147065
147065

3582114
2326000
1702101
28212
278202
195131
94012
28342
171000
119971
1238
6176
22210
19351
2054
53761
10649
31156
1957
4092
361
5546
27455
6459
13665
1652
3176
83
2420
258640
234201
15450
4569
4420
300566
149886
22446
103758
24476
269117
105911
162529
677
29484
25489
3995
146091
146091

353629
2607
1
.
.
.
2606
.
6943
5
.
2
.
6936
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
28
.
.
28
.
2
.
.
2
.
343053
133999
208963
91
22
22
.
974
974

117014
74668
72697
589
35
500
375
472
.
.
.
.
.
.
.
1057
464
570
1
3
1
18
9
8
.
.
.
.
1
111
109
.
1
1
9264
6608
1
2640
15
31497
24827
6664
6
408
405
3
.
.
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4440

I alt
0808 Lønnstaker heltid
0816 Lønnstaker deltid
0824 Lønnstaker basert kun på LTO
1608 Selvstendig næringsdrivende
2408 Registrert helt arbeidsledig
3208 Ordinære tiltaksdeltakere
3216 Individstønad
3224 Dagpenger
3240 Introduksjonsordning
4008 Ordinær utdanning
4808 Sykepenger
4816 Nedsatt arbeidsevne, på tiltak
4824 Attføringspenger
4832 Rehabiliteringspenger
4840 Tidsbegrensa uførestønad
4856 Foreløpig uførepensjon
4864 Varig uførepensjon
5608 Etterlattepensjon
5616 AFP-pensjon
5624 Supplerende stønad
5632 Alderspensjon
5640 Pensjoner fra andre enn NAV/Folketrygden
6408 Kontantstøtte
6416 Enslig forsørgerstønad
6424 Sosialhjelp
6432 Nedsatt arbeidsevne, ikke på tiltak
7208 Ukjent status

Viktigste status:
4007354
1733137
497239
205500
178537
37868
9694
2184
1287
4179
229131
3182
20428
10590
23816
26776
541
211333
6461
35130
2656
580404
13997
9592
2992
16012
1057
143631

Personer i
alt 2008
45403
-14452
6137
-24286
-594
16950
6724
967
1283
1146
29648
412
848
1859
4006
4892
-438
1587
-262
1015
143
3035
1088
-1233
438
582
474
3434

Endring i
totalen fra
2008 til
2009
3528773
1663579
487041
202380
172000
37306
9694
2184
1287
4170
229032
3036
20427
10590
23680
26568
538
202276
5310
34755
1516
208125
11316
9434
2987
15802
1057
142683

Bosatte
personer
15-74 år
2008

Tabell C3. Personer i sfp9 for nov. 2008 og 2009, etter den viktigste statusen og persontype

355418
492
1960
0
6537
0
0
0
0
0
30
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1140
344161
138
0
0
11
0
948

Bosatte
personer
75 år og
over 2008
123163
69066
8238
3120
0
562
0
0
0
9
69
146
0
0
136
208
3
9057
1151
375
0
28118
2543
158
5
199
0
0

Ikkebosatte
personer
2008
4052757
1718685
503376
181214
177943
54818
16418
3151
2570
5325
258779
3594
21276
12449
27822
31668
103
212920
6199
36145
2799
583439
15085
8359
3430
16594
1531
147065

Personer i
alt 2009
3582114
1657108
491667
177225
171000
53761
16418
3151
2570
5316
258640
3450
21274
12449
27677
31404
98
204214
4922
35762
1559
214362
12512
8208
3423
16322
1531
146091

Bosatte
personer
15-74 år
2009
353629
509
2098
0
6943
0
0
0
0
0
28
0
2
0
0
0
0
0
2
0
1236
341756
59
0
0
22
0
974

Bosatte
personer
75 år og
over 2009

117014
61068
9611
3989
0
1057
0
0
0
9
111
144
0
0
145
264
5
8706
1275
383
4
27321
2514
151
7
250
0
0

Ikkebosatte
personer
2009
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Tabell C4. Totaltelling av akt-variabler i sfp9 for nov. 2008 etter persontype

Akt-variable:
0808 Lønnstaker heltid
0816 Lønnstaker deltid
0824 Lønnstaker basert kun på LTO
1608 Selvstendig næringsdrivende
2408 Registrert helt arbeidsledig
3208 Ordinære tiltaksdeltakere
3216 Individstønad
3224 Dagpenger
3232 Ventestønad
3240 Introduksjonsordning
4008 Ordinær utdanning
4808 Sykepenger
4816 Nedsatt arbeidsevne, på tiltak
4824 Attføringspenger
4832 Rehabiliteringspenger
4840 Tidsbegrensa uførestønad
4848 Arbeidsavklaringspenger
4856 Foreløpig uførepensjon
4864 Varig uførepensjon
5608 Etterlattepensjon
5616 AFP-pensjon
5624 Supplerende stønad
5632 Alderspensjon
5640 Pensjoner fra andre enn NAV/Folketrygden
6408 Kontantstøtte
6416 Enslig forsørgerstønad
6424 Sosialhjelp
6432 Nedsatt arbeidsevne, ikke på tiltak
7208 Ukjent status
I alt

Statistisk sentralbyrå

Personer
i alt

Bosatte
personer
15-74 år

Bosatte
personer 75
år og over

Ikkebosatte
personer

1733137
497239
205500
178537
37868
13062
9355
30283
0
6174
533229
108365
56155
54652
43422
43254
0
808
295769
28542
48729
2672
639554
630772
37975
21376
46682
25660
143631
5472402

1663579
487041
202380
172000
37306
13062
9350
29989
0
6163
533086
107763
56153
54633
43239
43039
0
805
286628
27383
48321
1532
257731
406471
37411
21367
46310
25660
142683
4761085

492
1960
0
6537
0
0
0
0
0
0
31
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1140
353637
212522
0
0
120
0
948
577389

69066
8238
3120
0
562
0
5
294
0
11
112
602
0
19
183
215
0
3
9141
1159
408
0
28186
11779
564
9
252
0
.
133928
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Tabell C5. Totaltelling av akt-variabler i sfp9 for nov. 2009 etter persontype

Akt-variable:
0808 Lønnstaker heltid
0816 Lønnstaker deltid
0824 Lønnstaker basert kun på LTO
1608 Selvstendig næringsdrivende
2408 Registrert helt arbeidsledig
3208 Ordinære tiltaksdeltakere
3216 Individstønad
3224 Dagpenger
3232 Ventestønad
3240 Introduksjonsordning
4008 Ordinær utdanning
4808 Sykepenger
4816 Nedsatt arbeidsevne, på tiltak
4824 Attføringspenger
4832 Rehabiliteringspenger
4840 Tidsbegrensa uførestønad
4848 Arbeidsavklaringspenger
4856 Foreløpig uførepensjon
4864 Varig uførepensjon
5608 Etterlattepensjon
5616 AFP-pensjon
5624 Supplerende stønad
5632 Alderspensjon
5640 Pensjoner fra andre enn NAV/Folketrygden
6408 Kontantstøtte
6416 Enslig forsørgerstønad
6424 Sosialhjelp
6432 Nedsatt arbeidsevne, ikke på tiltak
7208 Ukjent status
I alt
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Personer
i alt

Bosatte
personer
15-74 år

Bosatte
personer 75
år og over

Ikkebosatte
personer

1718685
503376
181214
177943
54818
21584
13416
63246
0
7269
554358
112070
57776
56048
50817
49518
0
157
295597
27740
48586
2825
646424
644543
34002
22910
50101
35812
147065
5577900

1657108
491667
177225
171000
53761
21584
13406
62098
0
7259
554181
111582
57774
56029
50620
49239
0
152
286809
26452
48190
1584
267126
418707
33350
22898
49658
35811
146091
4871361

509
2098
0
6943
0
0
0
0
0
0
30
0
2
0
0
0
0
0
0
2
0
1237
351874
213674
0
0
141
1
974
577485

61068
9611
3989
0
1057
0
10
1148
0
10
147
488
0
19
197
279
0
5
8788
1286
396
4
27424
12162
652
12
302
0
.
129054
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Tabell C6. Totaltelling av akt-variabler for ikke-bosatte i sfp9 for nov. 2008 etter kilde

Akt-variable:
0808 Lønnstaker heltid
0816 Lønnstaker deltid
0824 Lønnstaker basert kun på LTO
1608 Selvstendig næringsdrivende
2408 Registrert helt arbeidsledig
3208 Ordinære tiltaksdeltakere
3216 Individstønad
3224 Dagpenger
3232 Ventestønad
3240 Introduksjonsordning
4008 Ordinær utdanning
4808 Sykepenger
4816 Nedsatt arbeidsevne, på tiltak
4824 Attføringspenger
4832 Rehabiliteringspenger
4840 Tidsbegrensa uførestønad
4848 Arbeidsavklaringspenger
4856 Foreløpig uførepensjon
4864 Varig uførepensjon
5608 Etterlattepensjon
5616 AFP-pensjon
5624 Supplerende stønad
5632 Alderspensjon
5640 Pensjoner fra andre enn NAV/Folketrygden
6408 Kontantstøtte
6416 Enslig forsørgerstønad
6424 Sosialhjelp
6432 Nedsatt arbeidsevne, ikke på tiltak
7208 Ukjent status
I alt

Statistisk sentralbyrå

Ikkebosatte
personer
i alt

Ikkebosatte
personer fra
reg_total

Ikkebosatte
personer
ikke fra
reg_total

69066
8238
3120
0
562
0
5
294
0
11
112
602
0
19
183
215
0
3
9141
1159
408
0
28186
11779
564
9
252
0
.
133928

69066
8238
3120
0
562
0
5
294
0
2
43
456
0
19
47
6
0
0
81
6
33
0
66
247
391
4
33
0
.
82719

0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
69
146
0
0
136
209
0
3
9060
1153
375
0
28120
11532
173
5
219
0
.
51209
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Tabell C7. Totaltelling av akt-variabler for ikke-bosatte i sfp9 for nov. 2009 etter kilde

Akt-variable:
0808 Lønnstaker heltid
0816 Lønnstaker deltid
0824 Lønnstaker basert kun på LTO
1608 Selvstendig næringsdrivende
2408 Registrert helt arbeidsledig
3208 Ordinære tiltaksdeltakere
3216 Individstønad
3224 Dagpenger
3232 Ventestønad
3240 Introduksjonsordning
4008 Ordinær utdanning
4808 Sykepenger
4816 Nedsatt arbeidsevne, på tiltak
4824 Attføringspenger
4832 Rehabiliteringspenger
4840 Tidsbegrensa uførestønad
4848 Arbeidsavklaringspenger
4856 Foreløpig uførepensjon
4864 Varig uførepensjon
5608 Etterlattepensjon
5616 AFP-pensjon
5624 Supplerende stønad
5632 Alderspensjon
5640 Pensjoner fra andre enn NAV/Folketrygden
6408 Kontantstøtte
6416 Enslig forsørgerstønad
6424 Sosialhjelp
6432 Nedsatt arbeidsevne, ikke på tiltak
7208 Ukjent status
I alt
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Ikkebosatte
personer
i alt

Ikkebosatte
personer fra
reg_total

Ikkebosatte
personer
ikke fra
reg_total

61068
9611
3989
0
1057
0
10
1148
0
10
147
488
0
19
197
279
0
5
8788
1286
396
4
27424
12162
652
12
302
0
.
129054

61068
9611
3989
0
1057
0
10
1148
0
1
36
344
0
19
52
14
0
0
82
8
13
0
101
346
491
3
34
0
.
78427

0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
111
144
0
0
145
265
0
5
8706
1278
383
4
27323
11816
161
9
268
0
.
50627
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Tabell C8. Sammenlikning av nivåtall på akt-variabler i sfp9 med annen statistikk. 2008

Nav-tall fra statistikk om stønadsmottakere http://www.nav.no/Om+NAV/Tall+og+analyse/Annen+statistikk/234827.cms
En generell grunn til visse avvik, kan være at sfp9 ekskl. døde på referansetidspunkt. Kan særlig gi utslag ift. pensjoner.
Ytelse/aktivitet
Individstønad
Dagpenger
Ventestønad

Sykepenger
Attføringspenger
Rehabiliteringspenger
Tidsbegrensa uførestønad
Arbeidsavklaringspenger
Foreløpig uførepensjon

Annen sfp9
Diff. Kommentar
.
9355 .
Finner bare tall 2010-2011 på NAVs nettsider.
28190
30283 -2093 NAVs tall er årsgjennomsnitt.
0
0
0 Bare aktuelt i 2007.
NAVs tall per 30. juni. I sfp er de med både foreldre- og sykepenger ikke
klassifisert som sykepenger. Uttrekk av start- og stoppdato og foed=0 fra
både november og desember med dublettfjerning. Vil mangle
129840 108365 21475 etterregistreringer av krav fremsatt inntil 3 mnd etter.
54992
54652
340 NAVs tall per desember.
47222
43422 3800 NAVs tall per desember.
43968
43254
714 NAVs tall per desember.
0
0
0 Bare aktuelt f.o.m. 2010.
808
808
0

Uførepensjon, varig

295968

Etterlattepensjon
AFP
Supplerende stønad

22905
48428
2699

Alderspensjon
Kontantstøtte
Enslig forsørgerstønad
Introduksjonsstønad
Ordinær utdanning
Pensjoner fra andre enn Nav/Ft
Sosialhjelp

642815
38753
21717
.
.
.
.

199 NAVs tall per desember.

295769

28542 -5637 NAVs tall per desember. Sfp9 høyt fordi barnepensjon er inkludert.
48729 -301 NAVs tall per desember.
2672
27 NAVs tall per desember.
639554
37975
21376
6174
533229
630772
46682

.
.
.
.

3261 NAVs tall per desember.
778 NAVs tall per desember.
341 NAVs tall per desember.
Finner ikke sammenliknbar statistikk om 4. kv.
Finner ikke sammenliknbar statistikk om 4. kv.
Finnes ikke sammenliknbar statistikk.
Finner ikke sammenliknbar statistikk om 4. kv.

Nedsatt arb.ev.ikke på tilt

25741

25660

81 Statistikkbank 06267 om utgangen av november, sfp9 om tredje uke i nov.

Nedsatt arb.ev. på tiltak

56306

56155

151 Statistikkbank 06267 om utgangen av november, sfp9 om tredje uke i nov.

Ordinære tiltak
Lønnstakere, bosatte 15-74 i
hovedarbeidsforhold

13128

13062

66 Statistikkbank 06267 om utgangen av november, sfp9 om tredje uke i nov.

2353000 2353000

0 Sammenlikner ordinær reg_total og sfp9 dvs. spesialversjon av reg_total.

Lønnstakere, bosatt og ikkeSammenlikner ordinær reg_total og sfp9 dvs. spesialversjon av
bosatt 15+ hovedjobb
2432763 2435876 -3113 reg_total. Avvik fordi spesialversjonen har med flere ikke-bosatte.
Selvstendige, bosatte 15-74 i
hovedarbeidsforhold
172000 172000
0 Sammenlikner ordinær reg_total og sfp9 dvs. spesialversjon av reg_total.
Selvstendige, bosatte 15+ i
Sammenlikner ordinær reg_total og sfp9 dvs. spesialversjon av
hovedarbeidsforhold
179083 178537
546 reg_total. Avvik fordi nyere data gav færre selvstendige over 75 år.
Registrert helt arbeidsledig,
bosatte 15-74 år
Registrert helt arbeidsledig,
bosatt og ikke-bosatt 15+
Utenfor arbeidsstyrken,
bosatte 15-74 år
Utenfor arbeidsstyrken,
bosatt og ikke-bosatt 15+

Statistisk sentralbyrå

37265

37306

37265

37868

966508

966467

Sammenlikner ordinær reg_total og sfp9 dvs. spesialversjon av
-41 reg_total. Avvik fordi spesialversjonen har flere ledige.
Sammenlikner ordinær reg_total og sfp9 dvs. spesialversjon av
-603 reg_total. Avvik fordi spesialversjonen har flere ledige ikke-bosatte.
41 Sammenlikner ordinær reg_total og sfp9. Spesialversjon gav flere utenfor.

Sammenlikner ordinær reg_total og sfp9. Avvik fordi sfp9 har flere ikke1312390 1355073 -42683 bosatte fra registre om ytelser eller igangværende utdanning.
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Tabell C9. Sammenlikning av nivåtall på akt-variabler i sfp9 med annen statistikk. 2009

Nav-tall fra statistikk om stønadsmottakere http://www.nav.no/Om+NAV/Tall+og+analyse/Annen+statistikk/234827.cms
En generell grunn til visse avvik, kan være at sfp9 ekskl. døde på referansetidspunkt. Kan særlig gi utslag ift. pensjoner.
Ytelse/aktivitet
Individstønad
Dagpenger
Ventestønad

Annen sfp9
Diff.
.
13416 .
61157
63246 -2089
0
0
0

Sykepenger
Attføringspenger
Rehabiliteringspenger
Tidsbegrensa uførestønad
Arbeidsavklaringspenger
Foreløpig uførepensjon

140122
57138
55033
49885
0
150

112070 28052
56048 1090
50817 4216
49518
367
0
0
157
-7

Uførepensjon, varig

296354

295597

Etterlattepensjon
AFP
Supplerende stønad

22277
48238
2856

Alderspensjon
Kontantstøtte
Enslig forsørgerstønad
Introduksjonsstønad
Ordinær utdanning
Pensjon fra andre enn Nav/Ft
Sosialhjelp

650871
34781
23228
.
.
.
.

Kommentar
Finner bare tall 2010-2011 på NAVs nettsider.
NAVs tall er årsgjennomsnitt.
Bare aktuelt før 2008.
NAVs tall per 30. juni. I sfp er de med både foreldre- og sykepenger ikke
klassifisert som sykepenger. Uttrekk av start- og stoppdato og foed=0 fra
både november og desember med dublettfjerning. Vil mangle
etterregistreringer av krav fremsatt inntil 3 mnd etter.
NAVs tall per desember.
NAVs tall per desember.
NAVs tall per desember.
Bare aktuelt f.o.m. 2010.

757 NAVs tall per desember.

27740 -5463 NAVs tall per desember. Sfp9 høyt fordi barnepensjon er inkludert.
48586 -348 NAVs tall per desember.
2825
31 NAVs tall per desember.
646424 4447 NAVs tall per desember.
34002
779 NAVs tall per desember.
22910
318 NAVs tall per desember.
7269 .
Finner ikke sammenliknbar statistikk om 4. kv.
554358 .
Finner ikke sammenliknbar statistikk om 4. kv.
644543 .
Finnes ikke sammenliknbar statistikk.
50101 .
Finner ikke sammenliknbar statistikk om 4. kv.
35812

140 Statistikkbank 06267 om utgangen av november, sfp9 om tredje uke i nov.

Nedsatt arb.ev. på tiltak
57910
57776
Ordinære tiltak
21718
21584
Lønnstakere, bosatte 15-74 i
hovedarbeidsforhold
2326000 2326000
Lønnstakere, bosatt og ikkebosatt 15+ hovedjobb
2403276 2403275
Selvstendige, bosatte 15-74 i
hovedarbeidsforhold
171000 171000
Selvstendige, bosatte 15+ i
hovedarbeidsforhold
178358 177943
Registrert helt arbeidsledige,
bosatte 15 - 74 år
53765
53761
Registrert helt arbeidsledige,
bosatte og ikke-bosatte 15+
54822
54818
Utenfor arbeidsstyrken,
bosatte 15-74 år
1031349 1031353

134 Statistikkbank 06267 om utgangen av november, sfp9 om tredje uke i nov.
134 Statistikkbank 06267 om utgangen av november, sfp9 om tredje uke i nov.

Nedsatt arb.ev.ikke på tilt

Utenfor arbeidsstyrken,
bosatt og ikke-bosatt 15+
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35952

0 Sammenlikner ordinær reg_total og sfp9 dvs. spesialversjon av reg_total.
1 Sammenlikner ordinær reg_total og sfp9 dvs. spesialversjon av reg_total.
0 Sammenlikner ordinær reg_total og sfp9 dvs. spesialversjon av reg_total.
Sammenlikner ordinær reg_total og sfp9, dvs. spesialversjon av
415 reg_total. Avvik fordi nyere data gav færre selvstendige over 75 år.
4 Sammenlikner ordinær reg_total og sfp9 dvs. spesialversjon av reg_total.
4 Sammenlikner ordinær reg_total og sfp9 dvs. spesialversjon av reg_total.
-4 Sammenlikner ordinær reg_total og sfp9. Spesialversjon gav færre utenfor.

Sammenlikner ordinær reg_total og sfp9. Avvik fordi sfp9 har flere ikke1375012 1416490 -41478 bosatte fra registre om ytelser eller igangværende utdanning.
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Vedlegg D: Oversikt over eldre versjoner av SFP
Det finnes ulike versjoner av SFP-novemberutgaven tilbake i tid. Den eldste versjonen av SFP er fra 1992, men
av hensyn til datakvalitet og konsistens over tid, brukes sjelden årgangene før 2000 da Den registerbaserte
sysselsettingsstatistikken i SSB ble etablert (www.ssb.no/regsys/). Fra da av finnes det ulike versjoner av SFP
som er litt forskjellige når det gjelder datakilder, definisjoner/måling og populasjonsrammer. Den nyeste
versjonen, SFP9 for årgangene 2008 – 2009, er utførlig dokumentert foran i dette notatet. Nedenfor gis en kort
presentasjon av andre foreliggende versjonene tilbake i tid. De gamle versjonene har en smalere populasjon enn
SFP9 (kun bosatte 16-74 år inngår i versjonene før sfp9) og de gamle versjonene skiller seg også fra hverandre
ved å gi ulike tidsserier, noe ulik beregning av sysselsetting og noe ulike referansetidspunkt. Kodelista for
variabelen status i sfp9, hvor personer plasseres på én status i forhold til arbeidsmarkedet, utdanning og ytelser,
er ikke direkte sammenlignbar med statusvariabelen i eldre versjoner. Det skyldes både at sfp9 har en ny metode
for plassering på status (ny prioriteringsrekkefølge og ny kodeliste) og det at sfp9 inkluderer flere ytelser.

SFP3 (2004 – 2009)

SFP3 har en såkalt ny statuskode (status) hvor opplysninger om sysselsetting hentes fra REGSYS inklusive
LTO-arbeidsforhold, og en ”gammel statuskode” (gml_status) som ikke er koplet med REGSYS og ikke tar
hensyn til LTO-forhold (gammel status i SFP3 er lik status i SFP2). Det betyr at kun Aa-registeret legges til
grunn for identifisering av lønnstakere i gammel status. Både for ny og gammel status er opplysninger om hvem
som er selvstendige fra året før, som i REGSYS.
Det er visse avvik mellom ny status i SFP3 og REGSYS i hvordan sysselsetting og helt arbeidsledige beregnes.
Et unntak fra hovedregelen om at opplysninger om sysselsetting i ny status i SFP3 hentes fra REGSYS, er at en
del personer som er sysselsatte i REGSYS kodes om til attførings- eller opplæringstiltak i ny status i SFP3.
SFP3 har også et høyere antall helt arbeidsledige enn REGSYS. Alle som er helt arbeidsledige i REGSYS får
samme status i SFP3 (ny status), men blant de som er utenfor arbeidsstyrken i REGSYS er det noen som er
kodet som helt arbeidsledige i SFP2 (som SFP3 baserer seg på), og det medfører at en del personer utenfor
arbeidsstyrken i REGSYS vil være arbeidsledige i ny status i SFP3. Dette skyldes først og fremst forskjeller
mellom SFP2 og REGSYS i rutinene for konsistensbehandling av Aa-registeret mot ARENA.
Hva er referansetidspunktet for ny status i SFP3? Opplysninger om sysselsetting hentes fra REGSYS, som har
uke 47 som referansetidspunkt i årgangene 2006-2007 (uke 44/45 i SFP3 2004 – 2005, og en dag i slutten av
november før årgang 2004). Øvrige statusopplysninger i ny status i SFP3 har samme referansetidspunkt som
SFP2 som brukes i produksjonen av SFP3, dvs. én dag i slutten av november (21.11.2006), samt noen
opplysninger fra andre tidspunkt i november, pr 4. kvartal eller for hele året.
Referansetidspunktet for aldersopplysningene i SFP3 er per 31. desember, i motsetning til i REGSYS i senere år
hvor alder er per referanseuken. Det medfører visse populasjonsmessige avvik mellom SFP3 og Regsys etter at
Regsys begynte å basere seg på alder i referanseuken (noen tusen flere i SFP3?).
Siden utplukking av viktigste arbeidsforhold skjer på ulik måte i variablene ny og gammel status i sfp3, finnes
to potensielt ulike variabler for organisasjonsnummer bedrift i sfp3, et for hver type status.

SFP2 (2005 – 2007)

SFP2 har bare én statuskode som er lik gammel status (gml_status) i SFP3. Det betyr at kun Aa-registeret legges
til grunn for identifisering av lønnstakere, og at selvstendige identifiseres på bakgrunn av næringsinntekt
(Selvangivelsesregisteret) fra året før. Dette medfører betydelige kvalitetsproblemer ved denne statusvariabelen,
særlig det at foreldrepermisjon, sykefravær og verneplikt/siviltjeneste ikke blir regnet som sysselsetting, og at
det mangler opplysninger om tidsbegrensa utføre. SFP2 bruker heller ikke LTO-registeret til å identifisere
sysselsatte.
Som nevnt, danner produksjonen av SFP2 grunnlag for SFP3. Eneste forskjell mellom status i SFP2 og ny status
i SFP3 er at sistnevnte henter opplysninger om sysselsetting fra REGSYS. Referansetidspunktet for SFP2 er en
dag i slutten av november (aldersopplysninger per 31. desember).

SFP6 (1999 – 2003)

Denne versjonen er ikke koblet med Regsys. Det betyr at kun Aa-registeret legges til grunn for identifisering av
lønnstakere i beregning av status (jf. gammel status). Selvstendige er her plukket ut fra Likningsregisteret fra
statistikkåret, men de selvstendige mangler næringskode.
Statistisk sentralbyrå
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SFP7 (1998 – 2001)

SFP7 er lik SFP6, men har næringskode for selvstendige som er koplet på fra midlertidige sysselsettingsfiler fra
året etter statistikkåret (fra Totreg 1998 – 2000, og fra Regsys 2001). Dvs. at Likningsregisteret om hvem som
er selvstendige er fra statistikkåret, mens næringskoden er fra året etter. Dette medfører bl.a. at selvstendige i
SFP7 som er 74 år i statistikkåret, vil mangle næringskode.

SFP8 (2000 – 2003)

SFP8 er lik SFP3 bare med den forskjell at SFP8 er koplet med en spesialversjon av REGSYS der selvstendig
næringsdrivende er identifisert gjennom selvangivelsesregister fra statistikkåret, mens SFP3 bruker
selvangivelsesregister fra året før slik som det offisielle REGSYS. SFP8 har to statuskoder slik som SFP3 (ny
og gammel status). I gammel status ligger kun Aa-registeret til grunn for identifisering av lønnstakere. Ny status
henter opplysninger om hvem som er lønnstakere fra REGSYS inklusive LTO-forhold. Det er likevel noen
avvik i forhold til hvordan sysselsetting beregnes i REGSYS, bl.a. ved at en del sysselsatte i REGSYS kodes om
til attførings- og opplæringstiltak i ny status SFP8, og at ny status i SFP8 har flere arbeidsledige enn REGSYS.
Dette skyldes først og fremst forskjeller mellom SFP2 og Regsys i rutinene for konsistensbehandling av Aaregisteret mot ARENA. Gammel status har dårlig datakvalitet, særlig ved at foreldrepermisjon, sykefravær og
verneplikt/siviltjeneste ikke blir regnet som sysselsetting. Gammel status bruker heller ikke LTO-registeret til å
identifisere sysselsatte slik Regsys gjør.
REGSYS ble revidert fra og med 2003-årgangen med ny metode for å plukke ut LTO-arbeidsforhold, noe som
gir nytt LTO-forhold til ca. 30 000 personer. Dette utgjør et brudd i for LTO-forholdene i overgangen fra 2002
til 2003 på ny status i SFP8.
Siden utplukking av viktigste arbeidsforhold skjer på ulik måte i variablene ny og gammel status i sfp8, finnes
to potensielt ulike variabler for organisasjonsnummer bedrift i sfp8, et for hver type status.

Andre forhold over tid i versjoner før SFP9
-
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Selvstendige har næring fra egen rutine (men mye uoppgitt) i perioden 1992 – 1997.
Sosialhjelp, etterlattepensjon og enslig forsørgerstønad kom med i SFP f.o.m. 1994
Organisasjonsnummer bedrift kom med i SFP f.o.m. 1998.
Kildevariabel kyrkstat fra Regsys kom med i SFP f.o.m. 2004.
AFP-pensjon kom med i SFP f.o.m. 2001.
Tidsbegrensa uførestønad kom med i SFP f.o.m. 2004.
”Yrkeshemmede ikke i tiltak” kom med i SFP f.o.m. 2006.
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