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Forord 
Formålet med denne rapporten er å undersøke ulik lengde av utenforskap og hva som kjennetegner 

personer som er i kort sammenlignet med langt utenforskap når det kommer til variabler som type 

tilknytning til arbeidslivet, alder, kjønn, innvandringskategori, utdanningsnivå og inntekt.  

Noen som blir klassifisert som utenfor ved bruk av årlig informasjon om tilknytning til arbeid, 

utdanning og velferdsordninger med måletidspunkt i november kan ha vært i aktivitet andre deler 

av året. Dette undersøkes nærmere ved å koble på månedlig informasjon om arbeid fra a-ordningen 

i tillegg til årlig inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger. 

Rapporten er finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet. 

Statistisk sentralbyrå, 7. november 2022 

Ann-Kristin Brændvang 
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Sammendrag 
Formålet med denne rapporten er å undersøke ulik lengde av utenforskap og hva som kjennetegner 

personer i kort sammenlignet med langt utenforskap. «Å være utenfor» er her definert som å være 

verken sysselsatt, under ordinær utdanning eller deltaker på arbeidsmarkedstiltak. I rapporten har 

vi fulgt 2,9 millioner personer som var 18–66 år i 2015 og frem til og med 2020. 8 prosent (222 200 

personer) var utenfor i november alle 6 årgangene. Halvparten av disse var i alderen 50–61 år i 

2015, og i 2020 mottok 77 prosent uføretrygd. 

Noen statuser av utenforskap er mer midlertidige enn andre. For eksempel beveger de registrerte 

arbeidsledige seg raskere over i aktivitet enn mottakere av uføretrygd da dette er en mer varig 

ytelse. Raske overganger fra utenforskap gjelder også for personer som vi ikke finner igjen verken i 

registre over arbeid, utdanning eller velferdsytelser og som dermed får ukjent status. De yngste på 

vei inn i arbeidsmarkedet har særlig disse to midlertidige statusene. Aldersgruppen 18–24 år 

utgjorde derfor den største andelen av de som var utenfor i 1 år (26 prosent). 

Når vi undersøker personer som tilhørte utenforgruppen i november det enkelte år var det bare 

mellom 20 og 25 prosent som hadde jobb i løpet av året. Som oftest var dette personer som var 

registrert som helt ledige eller med såkalt ukjent status – igjen de mer midlertidige statusene.  

Utenforgruppen som hadde jobb i løpet av året har et høyere utdanningsnivå enn resten av 

utenforgruppen, men lavere enn det vi finner i arbeidsmarkedet som helhet. Jobbene til personer i 

utenforgruppen er oftere deltidsjobber og i yrker med lavere krav til utdanning. Dette er typiske 

salgs- og serviceyrker som vi igjen finner i blant annet varehandel, overnatting og servering og helse- 

og sosialtjenester. Dette er ikke blant næringene med høyest lønnsnivå i arbeidsmarkedet – snarere 

er de oftere å finne i andre enden av fordelingen. I tillegg er det en langt større andel deltidsjobber i 

disse næringene, og personer som er i utenforgruppen er langt oftere å finne i deltidsjobber. 

Personer med ett og to år utenfor i perioden 2015-2020 hadde henholdsvis 23 og 36 prosent lavere 

medianinntekt etter skatt i 2020 enn de som ikke hadde vært utenfor noen år. Den negative 

innvirkningen på inntekt ser ut til å avta etter hvert som utenforskapet varer over tid, men mange år 

i utenforskap resulterte likevel i inntekter som utgjorde bare 54–57 prosent av nivået blant dem som 

ikke har opplevd utenforskap. Reduserte yrkesinntekter blant dem som har vært utenfor forklarer 

mye av inntektsforskjellene. Både andelen som har slike inntekter og nivået på inntekten de faktisk 

oppnår gjennom yrkesaktivitet faller med antall år i utenforskap. Ved lang varighet av utenforskapet 

stopper imidlertid reduksjonen av inntekt etter skatt noe opp fordi mange mottar helserelaterte 

ytelser som sikrer et visst minimumsnivå av inntekt. For dem som beveger seg litt inn og ut av 

utenforskap, ser det ut til at den første overgangen til utenforskapet har størst negativ effekt på 

inntekten. 

Fra 16 til 19 prosent av personene i utenforskap årlig tilhører husholdninger i øverste halvdel av 

inntektsfordelingen. Rundt 3 prosent av utenforgruppen tilhørte øverste tiendedel i hvert av årene. 

Det tyder på at noen personer i utenforskap likevel har en brukbar økonomisk levestandard. På den 

andre siden hadde fra 2,5 til 3,6 prosent av de årlige utenforskapsgruppene tilsynelatende ingen 

økonomisk aktivitet. Noen blir antagelig forsørget av andre i en husholdning, men det er også fra 

3 500 til 7 900 personer årlig som ikke tilhørte en husholdning med registrert inntekt.  
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Abstract 
The purpose of this report is to investigate the differences between people staying outside 

employment, education and training for several years, compared to people being outside these 

activities for a shorter period. Onwards, the group outside employment, education and training will 

be referred interchangeably to as the “out-group” to prevent confusion with the acronym “NEET” 

used to describe youth not in employment, education or training. 

We focus on 2,9 million people between the ages of 18 and 66 years old in 2015, and until 2020. 8 

per cent (222 200 persons) were classified in November all 6 years as not in employment, education 

or training. Half of this group were between 50 and 61 years old in 2015. In 2020, 77 per cent of 

them received disability benefits.  

Some statuses defined as outside employment, education and training are more temporary than 

others. Those who are registered as unemployed are faster to be registered as working, studying or 

in training, compared to for example people receiving disability benefits due to it being a more 

permanent benefit. More rapid transitions from being in the out-group is also applicable for people 

we cannot identify in any registry covering employment, education or benefits and hence are 

classified with an unknown status. The youngest age group are most often registered as 

unemployed and registered with this so-called unknown status. Therefore, 26 per cent of those not 

part of the out-group for only 1 year in the period 2015–2020 was between the ages of 18 and 24 in 

2015. 

When we examine people not in education, employment and training in November of the individual 

year, only between 20 and 25 per cent had a job during the year. Most commonly, these individuals 

were registered as unemployed or with so-called unknown status, in other words the more 

temporary statuses. 

The studied group who had a job during the year have a higher level of education than the rest of 

the out-group, but lower than the labour market in general. Jobs held by people in the out-group are 

more often part-time jobs and in occupations with lower requirements for education. The 

mentioned occupations are typical sales and service occupations, and typically found in industries 

such as retail, accommodation and catering and health and social services. These are not among the 

industries with the highest earnings levels in the labour market – rather, they are more often found 

in the lower end of the distribution. In addition, there is a far greater proportion of part-time jobs in 

those industries, which people in our study more often are found in. 

Persons belonging to the out-group for 1 and 2 years had median incomes after tax well below the 

median for those who had never belonged to the out-group, 23 and 36 per cent, respectively. The 

lower income levels in the out-group is mainly caused by the lack of labour market income.    

Although those belonging to the out-group for several years had only 54–57 per cent of the income 

for those never in the out-group, the negative impact on income levels from being outside seems to 

decrease by the number of years belonging to the out-group. A high share of those being in the out-

group for many years receive health related benefits which ensures a minimum level of income.  

From 16 to 19 per cent of persons belong to the out-group annually, are also in the upper half of the 

income distribution. Approximately 3 per cent are in the upper decile each year. This indicates 

reasonable economic welfare for parts of the out-group. On the other hand, from 2,5 to 3,6 per cent 

of the annual out-groups apparently have no economic activity. Some are probably supported in 

households, but we also find from 3 500 to 7 900 persons in households with no registered income.   
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1. Bakgrunn og datagrunnlag 
Formålet med denne rapporten er å undersøke ulik lengde av utenforskap og hva som kjennetegner 

personer som er i kort sammenlignet med langt utenforskap. Særlig gjelder det type tilknytning til 

arbeid, utdanning og ytelser før, under og etter utenforskapet, alder, kjønn, innvandringskategori, 

utdanningsnivå og inntekt.  

Tidligere analyser (Fedoryshyn, 2019) har undersøkt utenforskap i aldersgruppen 15–29 år (NEET) og 

funnet at mange unge er utenfor kun midlertidig. Det er særlig vanlig blant de med ukjent status 

eller registrerte ledige, mens mottakere av offentlige ytelser, særlig helserelaterte, hadde høy 

sannsynlighet for å forbli utenfor over lang tid. Det samme gjaldt de unge uten videregående 

utdanning. 

Det er også funnet at unge som opplever utenforskap flere ganger og der det har vart lenge, blir 

hengende etter i inntektsutviklingen. De forblir også i større grad avhengige av overføringer fra det 

offentlige (Normann & Hetland, 2021). 

Denne rapporten utvider populasjonen til hele aldersgruppen 18–66 år. Noen som blir klassifisert 

som utenfor ved bruk av årlig informasjon om tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger 

med måletidspunkt i november kan ha vært i aktivitet andre deler av året. Dette undersøkes 

nærmere ved å koble på månedlig informasjon om arbeid for å se hvor mange jobber det gjelder, 

hvor store jobbene er, i hvilke yrker og næringer de befinner seg og hva lønnsnivået ligger på. 

Informasjon fra den årlige inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger kobles også på for å 

undersøke hva personer i utenforskap lever av, hvordan inntekten skiller seg fra de som ikke er 

utenfor, og hva utenforskap har å si for inntektsutviklingen. I tillegg sees det kort på om det er 

personer som her defineres som utenfor, men som likevel har en økonomisk levestandard som ikke 

avviker vesentlig fra personer som ikke har vært i utenforskap. 

1.1. Datakilder 

I denne rapporten bruker vi System for persondata (SFP) som utgangspunkt for å definere gruppen 

vi følger over tid for å undersøke utenforskap. SFP består av registre som inneholder data for 

områder som arbeidsmarked, utdanningsaktivitet og velferdsordninger som er ment å kompensere 

for manglende arbeidsinntekt. 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 tilknytningen til 

arbeidsmarkedet. Analyser av én årgang kan for eksempel beskrive hvilke aktiviteter og ytelser 

personer utenfor arbeid, utdanning og arbeidsmarkedstiltak har. Datakilden kan si noe om hvor 

langt de er fra å bli sysselsatt, for eksempel om de er registrert arbeidsledige eller uføre. 

Måletidspunktet for SFP er i november hvert år. Dermed vet vi ikke hva personene gjør resten av 

året. De som faller utenfor har oftere en svakere og mer bevegelig tilknytning til arbeidsmarkedet. 

For å få oversikt over hvor mye eller om personene som er definert som utenfor ifølge SFP har hatt 

arbeid i løpet av året, kobler vi også på månedlig informasjon fra a-ordningen. Det er en samlet 

måte for arbeidsgivere å rapportere opplysninger om inntekt og ansatte til NAV, SSB og 

Skatteetaten. I a-ordningen gir hvert år 260 000 arbeidsgivere opplysninger om 4,6 millioner ansatte 

og pensjonister. Dette er samme månedlige data som ligger til grunn for statistikken om antall 

arbeidsforhold og lønn. 

Personer vi verken finner igjen i andre registre over arbeid, utdanning eller velferdsytelser kan leve 

av andre inntekter. For å utforske dette nærmere kobler vi også på husholdningens 

inntektsinformasjon, som gjelder hele året. I tillegg ser vi nærmere på hvordan inntektsutviklingen til 

https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/_attachment/430138?_ts=17433b4b920
https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/sysselsetting/statistikk/antall-arbeidsforhold-og-lonn
https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/sysselsetting/statistikk/antall-arbeidsforhold-og-lonn
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personer i utenforskap skiller seg fra de som er i arbeid, under utdanning eller på 

arbeidsmarkedstiltak hele perioden. Inntektsåret 2020 er siste tilgjengelige årgang ved produksjon 

av denne rapporten. 

1.2. Populasjonsavgrensning 

Populasjonen består av personer i alderen 18–66 år i 2015 og informasjon om kjønn, 

innvandringskategori, aldersgruppe, utdanningsnivå, inntekt og tilknytningen deres til arbeid, 

utdanning og velferdsordninger (se definisjon av «Prioritert arbeidsstyrkestatus»). Vi har i tillegg 

koblet på informasjon fra perioden 2016–2020 om utdanningsnivået, inntekt og tilknytningen deres 

til arbeid, utdanning og velferdsordninger, og bostedskommunens sentralitet fra 2020. 

Bare de som var bosatt alle 6 årgangene er inkludert. Bosatte er definert som personer registrert i 

Folkeregisteret og inkluderer også midlertidige innflyttere med planlagt opphold i Norge på seks 

måneder eller mer. Populasjonen består av i overkant av 3,2 millioner personer. Underveis i 

rapporten tar vi ulike pensjonsmottakere ut av populasjonen slik at vi ender med en populasjon på 

2,9 millioner personer. Se definisjonen av «Utenforskap» for mer informasjon. 

1.3. Variabeldefinisjoner 

Prioritert arbeidsstyrkestatus 
En persons tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger er beskrevet ved en prioritert 

arbeidsstyrkestatus. For personer som er registrert i flere aktiviteter/ytelser samtidig er statusen 

prioritert i følgende rekkefølge (ovenfra og nedover):  

• sysselsatt 

• registrert ledig 

• deltaker på arbeidsmarkedstiltak 

• under ordinær utdanning 

• mottaker av arbeidsavklaringspenger 

• mottaker av uføretrygd 

• mottaker av AFP 

• mottaker av alderspensjon 

• annet (sosialhjelp, kontantstøtte, ukjent status) 

Denne prioriteringen betyr for eksempel at en person som både er under ordinær utdanning og 

mottar uføretrygd blir regnet som under ordinær utdanning. Vi vil videre i denne rapporten ikke se 

på kombinasjon av ulike statuser. 

Utenforskap 
«Å være utenfor» er her definert som å være verken sysselsatt, under ordinær utdanning eller 

deltaker på arbeidsmarkedstiltak, og bygger på prioritert arbeidsstyrkestatus i System for 

persondata (SFP). Dette følger den internasjonale definisjonen som brukes om unge utenfor arbeid, 

utdanning og opplæring: «Not in Education, Employment or Training (NEET)». I statistikken 

«Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger» er aldersgruppen avgrenset til bosatte i 

alderen 15–29 år, mens vi i denne rapporten utvider definisjonen til 18–66 år. 

Det betyr at også personer som mottar ulike pensjoner blir regnet som utenfor basert på denne 

definisjonen. Pensjonsmottakere er en gruppe som forsvinner ut av aktivitet uten forventing om å 

inkluderes igjen. Grupper som man derimot ønsker å inkludere i arbeid er personer som mottar 

kontantstøtte, sosialhjelp eller har ukjent status. Underveis i rapporten vil vi derfor ta ulike 

pensjonsmottakere ut av populasjonen. 
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Noen personer som vi ikke finner igjen i registrene oppfattes ikke nødvendigvis som «utenfor». For 

eksempel vil personer som er registrert som bosatt i Norge og studerer i utlandet, men ikke mottar 

støtte fra Lånekassen, være registrert som utenfor i denne rapporten ved at de har ukjent status. 

Også naturlige bevegelser mellom ulike statuser kan bli fanget opp som utenforskap. For eksempel 

en «pause» mellom utdanninger, mellom avsluttet utdanning og jobbsøking, eller mellom jobber.  

I deler av rapporten grupperer vi populasjonen etter utenforskapsstatus i perioden 2015–2020 med 

en tallrekke på 6 siffer – 1 siffer for hver av årgangene. Å være utenfor er angitt med «1», mens ikke 

utenfor er angitt med «0». Posisjonen angir hvilket år det gjelder ved at første siffer angir status i 

2015, og siste siffer i 2020. For eksempel betyr «000100» at personen var utenfor i 2018, men ikke 

noen av de andre årene. «011010» betyr at vedkommende var utenfor i 2016, 2017 og 2019, men 

ikke i 2015, 2018 og 2020. 

Utdanningsnivå 
Utdanningsopplysningene gjelder per 1. oktober i statistikkåret og er hentet fra Nasjonal 

utdanningsdatabase (NUDB). Dersom det er registrert flere utdanningsaktiviteter for én person, 

velges den utdanningen som har høyest nivå. Har personen fullført flere utdanninger på samme 

nivå, velges én av disse etter faste kriterier: 

1. utdanningen med høyest klassetrinn 

2. utdanningen som har en annen kode enn allment fagfelt (2. siffer i NUS-koden) 

3. utdanningen med nyeste avslutningsdato 

4. tilfeldig 

I denne rapporten benytter vi en variant av standard for utdanningsgruppering der høyeste fullførte 

utdanning er klassifisert på denne måten: 

• Grunnskole (nivå 1–2)  

• Videregående skole (nivå 3–5) 

• Universitets- og høgskoleutdanning (høyere utdanning), 1–4 år (nivå 6) 

• Universitets- og høgskoleutdanning (høyere utdanning), over 4 år (nivå 7–8) 

• Uoppgitt utdanning (9) 

SSB har mangelfulle data for utdanning fullført i utlandet. Manglene er størst for innvandrere som 

nylig har kommet til Norge. Dette skyldes delvis at det kan ta tid å få registrert utdanning tatt i 

utlandet. For dem som har bodd lengre i Norge er dekningen bedre.  

Siden denne rapporten skal undersøke endring i høyeste oppnådde utdanningsnivå kan vi ikke 

benytte imputerte verdier for utdanningsnivå, altså å beregne manglende verdier basert på de 

tilgjengelige verdiene. Hensikten med metoden er å fylle inn manglende data for å lage statistikk og 

ikke nødvendigvis imputere den «korrekte» verdien på individnivå. Metoden tar heller ikke hensyn til 

imputert utdanningsnivå året før (Jentoft, 2014). Dermed er det noen som ender opp med at 

høyeste oppnådde utdanningsnivå beveger seg nedover i perioden 2015–2020. Siden populasjonen 

består av personer som er bosatte alle 6 årgangene vil dekningen også bedre seg i løpet av 

perioden. 

Alder 
Alder per 16. i statistikkmåneden som i dette tilfellet er november. Populasjonen vi startet med var 

18–66 år i 2015 og dermed 23–71 år i 2020. Vi omtaler i hovedsak alderen i 2015. 
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Innvandringskategori 
Innvandringskategori er basert på «Standard for gruppering av personer etter 

innvandringsbakgrunn». Vi benytter inndelingen «Innvandrere» og «Befolkningen eksklusive 

innvandrere» i denne rapporten. Innvandrere er definert som personer som er født i utlandet, har 

utenlandsfødte foreldre og besteforeldre og har senere innvandret til Norge. Informasjon om 

innvandringsstatus og landbakgrunn hentes fra registre i SSB.  

Jobb (arbeidsforhold) 
Begrepene «jobb» og «arbeidsforhold» blir brukt synonymt og er definert som jobb som 

kompenseres i form av lønn e.l. Betegnelsen omfatter både hovedarbeidsforhold og 

biarbeidsforhold. En person (individ) kan ha flere arbeidsforhold/jobber i ulike virksomheter. Flere 

arbeidsforhold/jobber i samme virksomhet summeres opp til ett arbeidsforhold/én jobb. For å 

inngå i lønnsstatistikk må arbeidsforholdet ha mottatt lønn i løpet av referansemåneden. Begrepene 

arbeidsforhold og jobb benyttes om hverandre, men jobber med lønn omfatter for eksempel ikke 

tilfeller der personer har ulønnet permisjon fra jobben. 

Lønnstakere 
Lønnstakere omfatter alle som mottar kompensasjon for arbeid i form av lønn o.l. Lønnstakere 

omfatter jobber (arbeidsforhold) av typen ordinære og maritime samt jobber (arbeidsforhold) som 

frilanser, oppdragstaker og personer som mottar honorar. For lønnstakere med flere jobber 

(arbeidsforhold) er én av jobbene (arbeidsforholdene) fastsatt som den viktigste (hovedjobben, som 

hovedregel den jobben med høyest stillingsprosent). 

Inntekt 
Opplysninger om inntekts og formuesforhold er hentet fra SSBs inntekts- og formuesstatistikk for 

husholdninger. Den gir detaljerte opplysninger for personer og husholdninger og dekker hele den 

bosatte befolkningen per 31.12 for hvert inntektsår. De mest sentrale begrepene som benyttes her, 

både på person- og husholdningsnivå, er følgende: 

Samlet inntekt 

• Summen av yrkesinntekter, kapitalinntekter, skattepliktige og skattefrie overføringer i løpet 

av kalenderåret.  

• Fastsatt skatt og andre negative overføringer er ikke trukket fra. 

Inntekt etter skatt 

• Samlet inntekt der fastsatt skatt og negative overføringer (pensjonspremier i 

arbeidsforhold og betalt barnebidrag innenfor offentlig ordning) er trukket fra. 

Yrkesinntekter 

• Yrkesinntekter er summen av lønnsinntekter og netto næringsinntekter i løpet av 

kalenderåret.  

Kapitalinntekter 

• Kapitalinntekter omfatter renteinntekter, aksjeutbytte, realisasjonsgevinster og andre typer 

kapitalinntekter i løpet av kalenderåret.  

• Til fradrag kommer årets realisasjonstap.  

• For Aksjesparekonto (ASK) registreres gevinster (f.o.m inntektsåret 2017) og utbytte (f.o.m 

inntekståret 2019) først som inntekt det året de tas ut av ASK. 

https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/82
https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/82
http://www.ssb.no/ifhus
http://www.ssb.no/ifhus
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Skattepliktige overføringer 

• Skattepliktige overføringer omfatter pensjoner fra folketrygden, uføretrygd, arbeids-

avklaringspenger (AAP), tjenestepensjon, avtalefestet pensjon (AFP), dagpenger ved 

arbeidsledighet, sykepenger og foreldrepenger.  

• Før inntektsåret 2006 inngikk syke- og foreldrepenger i yrkesinntekt. 

Skattefrie overføringer 

• Skattefrie overføringer omfatter stønader som for eksempel barnetrygd, bostøtte, studie-

stipend, sosialhjelp, grunn- og hjelpestønad, engangsstønad ved fødsel og adopsjon, 

registrerte barnebidrag og kontantstøtte.  

• Barnebidrag betalt gjennom private avtaler registreres ikke, og er derfor ikke med i 

statistikkgrunnlaget. 

Inntekt per forbruksenhet/ekvivalentinntekt 

• For å kunne sammenligne inntektsnivået etter skatt mellom forskjellige husholdninger som 

en tilnærming til å sammenligne levestandard, er det vanlig at man i tillegg til husholdnings-

inntekten også tar hensyn til antall personer i husholdningen. 

• Dette gjøres ved å dividere husholdningsinntekten på antall forbruksvekter eller forbruks-

enheter i husholdningen.  

• Antall forbruksenheter beregnes ved hjelp av såkalte ekvivalensskalaer.  

• Forbruksenhetene gjør at man både tar hensyn til at husholdninger med mange personer 

trenger høyere inntekt enn husholdninger med få personer for å ha tilsvarende leve-

standard, og at husholdninger med mange personer vil ha stordriftsfordeler når det gjelder 

flere goder.  

• I inntekts- og formuesstatistikken benyttes i hovedsak den såkalte EU-skalaen for 

forbruksvekter. Den benyttes også i denne rapporten. Der tilordner den første voksne i 

husholdningen vekt=1, deretter de neste voksne vekt=0,5 og barn under 17 år vekt=0,3.  

• Ifølge denne ekvivalensskalaen må for eksempel en husholdning på to voksne og to barn ha 

en husholdningsinntekt som er 2,1 ganger så høy som en enslig for å ha samme økonomiske 

velferd. 

Lavinntekt EU60 

• Personer med inntekt per forbruksenhet lavere enn 60 prosent av medianverdien i 

befolkningen. Medianverdien er den midterste observasjonen når man rangerer inntekten 

fra lavest til høyest. Forbruksenheter regnet ut med EU-skala (se over).  

Sentralitet 
Følger Standard for sentralitet basert på nærhet til arbeidsplasser og servicefunksjoner. 

Sentraliteten er mellom 0 (kun teoretisk mulig) og 1 000. Disse verdiene er gruppert sammen til seks 

klasser. Den mest sentrale kommunen vil alltid ha verdi 1 000 (Oslo) og de minst sentrale 

kommunene har verdier ned mot 300. I rapporten omtaler vi i hovedsak bostedskommune i 2020 

fordelt etter sentralitetsklasse. 

Næring 
Næring er kodet etter standard for næringsgruppering (SN2007). Opplysning om næring er innhentet 

fra SSBs Virksomhets- og foretaksregister (VoF), og gjelder virksomheten hvor personen arbeider. 

Yrke 
Yrke er kodet etter standard for yrkesklassifisering (STYRK-2008). Opplysninger om yrke baserer seg 

på standard for yrkesklassifisering (STYRK08). Hvilken yrkeskode en stilling skal ha, bestemmes av 

arbeidsoppgavene. Det vil si at yrkeskoden skal tilsvare konkrete arbeidsoppgaver, ikke utdanning 

https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/128
http://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6
http://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/7
https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/standard-for-yrkesklassifisering-styrk-08
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hos den enkelte, type ansettelsesforhold, kontrakt, lønn eller bransje. Arbeidsgivere rapporterer 7-

siffer yrkeskode etter gammel standard for yrkesklassifisering (STYRK98) i a-ordningen 

(skatteetaten.no). SSB foretar en omkoding av alle 7 siffer kodene til 4 siffer STYRK-08. Denne 

tabellen viser omkodingen: Korrespondansetabell mellom yrkeskatalogen, basert på STYRK-98, og 

STYRK-08. Vi mangler opplysninger om yrke for utenlandske oppdragstakere som kun er rapportert 

til Skatteetatens Oppdrags- og arbeidsforholdsregister. Feil i rapporteringen gjør også at SSB 

mangler yrkesopplysninger for en del arbeidsforhold. I tillegg var det frivillig for arbeidsgivere å 

rapportere yrkeskode i a-ordningen for gruppen frilansere, oppdragstakere og 

honorarpersoner (skatteetaten.no) fra 2015 til mars 2019. Fra og med april 2019 var yrkeskode 

obligatorisk også for denne gruppen. Sistnevnte bidrar til en stor nedgang i antall med uoppgitt yrke 

mellom 2018 og 2019. 

Sektor 
Sektor er kodet etter standard for institusjonell sektorgruppering. 

• Statlig forvaltning (statsforvaltningen): omfatter stats- og trygdeforvaltningen. Helseforetakene 

er inkludert. 

• Kommunal- og fylkeskommunal forvaltning (kommuneforvaltningen): omfatter kommunal- og 

fylkeskommunal forvaltning. Består av virksomheter som ikke er næringsrettet, dvs. vei, skole, 

kultur mv. 

• Privat sektor og offentlig foretak: Omfatter privat næringsvirksomhet og offentlig kontrollerte 

foretak som ikke er med i stats- eller kommuneforvaltningen. Offentlig kontrollerte foretak 

omfatter her statens forretningsdrift samt foretak hvor det offentlige kontrollerer mer enn 50 

prosent av aksjekapitalen. Eksempler på slike foretak per mars 2020: statens forretningsdrift 

(statens kartverk, de regionale sykehusapotekene, mv.), statlige eide aksjeselskaper mv. 

(Equinor, Statnett, Statkraft, Mesta, Vinmonopolet, Telenor, mv), kommunale foretak med 

ubegrenset ansvar (inkluderer kommunale foretak (KS) og interkommunale foretak (IKF)), 

kommunalt eide aksjeselskap mv., Norges Bank, statlige låneinstitusjoner mv. 

Kontantlønn 
Kontantlønn er et utbetalt beløp i statistikkmåneden og omfatter alle kontante ytelser fra arbeids-

giver herunder avtalt månedslønn, faste og uregelmessige tillegg, bonus, overtidsgodtgjørelse, 

sluttvederlag og andre kontante ytelser ikke spesifisert her, før skatt. Kontantlønn publiseres som 

gjennomsnitt per jobb i månedlig statistikk. 

Månedslønn 
Månedslønn er en beregnet størrelse som frigis både i den kvartalsvise og årlige lønnsstatistikken, 

og som omfatter avtalt månedslønn, uregelmessige tillegg og bonuser. Uregelmessige tillegg og 

bonuser beregnes ulikt i de to statistikkene, og det er metoden i den årlige lønnsstatistikken, der 

størrelsene er konstruert som gjennomsnitt per måned fra januar og til og med tellingstidspunktet, 

som benyttes her. Lønnsbegrepene som anvendes er begrenset til å omfatte kontante ytelser for 

utført arbeid, og inkluderer ikke overtidsgodtgjørelser, naturalytelser, forsikringer, styrehonorar, 

eller lignende. Månedslønn er brutto lønn, altså lønn før skatt, og publiseres som gjennomsnitt per 

heltidsekvivalent. Lønnsopplysningene innhentes gjennom a-ordningen (se vedlegg A). 

Heltidsekvivalenter  
For å kunne sammenligne lønn mellom hel- og deltidsansatte omregnes lønnen til de deltidsansatte 

til hva den ville vært hvis de jobbet heltid. Dette gjøres ved å benytte stillingsprosenten til hver 

enkelt deltidsansatt som omregningsfaktor. Månedslønn per heltidsekvivalent for de deltidsansatte 

kan da slås sammen med månedslønn med de heltidsansatte slik at man kan beregne en 

gjennomsnittlig månedslønn for alle ansatte. 

https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/145/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/arbeidsforholdet/opplysninger-om-arbeidsforholdet/yrkeskode/
https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/145/korrespondanser
https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/145/korrespondanser
https://www.skatteetaten.no/skjema/opplysninger-om-kontrakt-oppdragstaker-og-arbeidstakere/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/arbeidsforholdet/type-arbeidsforhold/frilanser-oppdragstaker-og-personer-som-mottar-honorarer/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/arbeidsforholdet/type-arbeidsforhold/frilanser-oppdragstaker-og-personer-som-mottar-honorarer/
http://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/39
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2. Utenforskap i perioden 2015–2020 fra ulike vinkler 
I dette kapittelet starter vi først med å justere populasjonen vi skal følge i årene 2015–2020. Deretter 

beskriver vi et øyeblikksbilde hvert år i perioden av hvor mange som var utenfor og hvem 

utenforgruppen besto av. Vi skal også ta utgangspunkt i de som var utenfor i 2015 og ser hvordan 

utviklingen deres var i årene etterpå, både når det gjelder lengde på utenforskapet og hvilke 

statuser de kom over i etter å ha vært utenfor. Til slutt skal vi se nærmere på de som var innenfor i 

minst 2015 og 2020, men som var utenfor i 1 eller 2–4 år sammenhengende i mellomtiden. Det er 

særlig statusen i 2015 før de falt utenfor som vi undersøker. 

Utvalgte funn er: 

• I 2015 var 438 600 personer (15 prosent) utenfor blant bosatte i alderen 18–66 år. 

• Halvparten av disse forble utenfor i hele perioden 2015–2020, mens 16 prosent bare var utenfor i 

2015 og ikke i de 5 påfølgende årene. Utviklingen henger sammen med hvilken status de hadde 

under utenforskapet i 2015. 

• Vi kan rangere statusene på følgende måte fra midlertidig til mer varig utenforskap: 

o Registrert arbeidsledig 

o Ukjent status 

o Andre ordninger 

o Arbeidsavklaringspenger 

o Uføretrygd 

• Jo yngre personene som var utenfor i 2015 var, jo større sjanse hadde de for å være innenfor på 

minst ett tidspunkt i løpet av 2016–2020 eller hele perioden etterpå. 

• Personer med en svakere tilknytning til arbeidslivet gjennom å være deltaker på 

arbeidsmarkedstiltak har en større sjanse for å falle ut, men kan også komme inn igjen via 

arbeidsmarkedstiltak før overgang til jobb. 

2.1. Justering av populasjonen 

Vi tar utgangspunkt i en gruppe på over 3,2 millioner mennesker som var 18–66 år i 2015 og bosatt i 

hele perioden 2015–2020. I 2015 var nesten 564 800 av disse (knappe 18 prosent) utenfor arbeid, 

utdanning og arbeidsmarkedstiltak. Blant utenforgruppen var det flest som mottok uføretrygd (37 

prosent), hadde ukjent status (24 prosent), mottok arbeidsavklaringspenger (AAP) (13 prosent), eller 

var registrert som helt arbeidsledig (12 prosent) (vedleggstabell A1.1). 

Tabell 2.1 Utenforskapsstatus per år i perioden 2015–2020. Personer bosatt 2015–2020, inkl. ulike 

pensjonsmottakere. Antall og prosent 

 
Utenfor Innenfor I alt 

  Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent 

2015            564 797  17,6 %         2 636 949  82,4 %         3 201 746  100,0 % 

2016            593 702  18,5 %         2 608 044  81,5 %         3 201 746  100,0 % 

2017            621 559  19,4 %         2 580 187  80,6 %         3 201 746  100,0 % 

2018            657 017  20,5 %         2 544 729  79,5 %         3 201 746  100,0 % 

2019            698 772  21,8 %         2 502 974  78,2 %         3 201 746  100,0 % 

2020            776 864  24,3 %         2 424 882  75,7 %         3 201 746  100,0 % 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, System for persondata (SFP). 

Tabell 2.1 viser at antallet og andelen utenfor økte gradvis for hvert år vi følger dem til nærmere 

776 900 (24 prosent) i 2020. Sammensetningen endret seg også. Den største økningen ser vi blant 

personer som mottok alderspensjon (vedleggstabell A1.1–A1.3), og er en naturlig utvikling tatt i 

betraktning aldersgruppen vi følger. 
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Gjennom resten av rapporten tar vi derfor ut de som hvert år mottar supplerende stønad, 

alderspensjon, avtalefestet pensjon (AFP) og pensjoner fra andre enn NAV/Folketrygden (som sin 

prioriterte arbeidsstyrkestatus). De som både jobber og mottar pensjon er derimot med videre. De 

vil da ha sysselsetting som sin prioriterte arbeidsstyrkestatus. 

«Pensjoner fra andre enn NAV/Folketrygden» er en samlekategori av utvalgte poster i a-ordningen. 

Den inkluderer føderåd (Skatteetaten, 2022) og pensjon i og utenfor arbeidsforhold og livrenter i 

arbeidsforhold m.v. (Skatteetaten, 2019c), men også skattepliktig etterlønn og etterpensjon etter 

dødsfall (Skatteetaten, 2019a), nye livrenter i arbeidsforhold (kollektive livrenter) (Skatteetaten, 

2019b) og uførepensjon (uføreytelser) fra andre enn folketrygden (Skatteetaten, 2021) som man kan 

få utbetalt før man regnes som «pensjonist».  

Mottak av pensjoner fra andre enn Folketrygden forekommer imidlertid som oftest i kombinasjon 

med andre ytelser eller aktiviteter, og det var dermed bare en liten andel med dette som prioritert 

arbeidsstyrkestatus og som utelates fra populasjonen. Først fjernet vi de som mottok pensjoner de 

enkelte årene – for 2015 gjensto det 3 157 600 personer, mens det i 2020 gjensto 2 944 200 

personer som ikke mottok pensjoner det aktuelle året. Noen kan ha mottatt pensjoner bare deler av 

perioden 2015–2020. Vi gjør derfor en videre seleksjon på de 2 927 900 personene vi finner igjen i 

alle 6 årgangene, altså har de ikke mottatt pensjoner noen av årene i perioden (vedleggstabell A2). 

Da ser vi at andelen utenfor i 2020 reduseres fra 24 til 18 prosent ved å utelate de som mottar ulike 

pensjoner som sin hovedstatus (tabell 2.1, tabell 2.2b). 

Vi skal nå undersøke denne populasjonen på 2,9 millioner personer nærmere, og bruke ulike mål på 

lengde utenforskap. Først vil vi beskrive hvordan utenforgruppen per år så ut og endringer i 

sammensetningen av denne. 

2.2. Et øyeblikksbilde av den årlige utenforgruppen i perioden 2015–2020  

I 2015 var 438 600 personer (15 prosent) utenfor blant bosatte i alderen 18–66 år som ikke var 

pensjonister i perioden. Frem til 2019 var det en marginal årlig økning i antall utenfor, mens det 

mellom 2019 og 2020 var en økning på over 45 800 personer (1,5 prosentpoeng). Dermed var i 

underkant av 516 200 personer (18 prosent) av populasjonen vi følger fra 2015 utenfor 6 år senere. 

Tabell 2.2a  Utenforskapsstatus og prioritert arbeidsstyrkestatus per år i perioden 2015–2017. Personer bosatt 2015–

2020. Antall og prosent 

 
2015  2016     2017  

  Antall  Prosent  Antall  Prosent  Antall  Prosent 

Utenfor          438 631  15,0 %          443 105  15,1 %          445 735  15,2 % 

   Registrert helt arbeidsledig            62 423  14,2 %            56 783  12,8 %            46 195  10,4 % 

   Mottakere av arbeidsavklaringspenger            64 833  14,8 %            65 307  14,7 %            64 271  14,4 % 

   Mottakere av uføretrygd          148 393  33,8 %          166 321  37,5 %          186 588  41,9 % 

   Andre ordninger            38 663  8,8 %            38 212  8,6 %            36 686  8,2 % 

   Ukjent status          124 319  28,3 %          116 482  26,3 %          111 995  25,1 % 

Innenfor      2 489 284  85,0 %      2 484 810  84,9 %      2 482 180  84,8 % 

   Lønnstaker heltid      1 473 897  59,2 %      1 558 170  62,7 %      1 607 769  64,8 % 

   Lønnstaker deltid          663 517  26,7 %          597 036  24,0 %          569 978  23,0 % 

   Selvstendig næringsdrivende, 

oppdragstaker eller frilanser          148 363  6,0 %          149 784  6,0 %          150 625  6,1 % 

   Deltakere på arbeidsmarkedstiltak            53 644  2,2 %            54 935  2,2 %            47 207  1,9 % 

   Under ordinær utdanning          149 863  6,0 %          124 885  5,0 %          106 601  4,3 % 

I alt      2 927 915  100,0 %      2 927 915  100,0 %      2 927 915  100,0 % 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, System for persondata (SFP). 

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/nye-livrenter-i-arbeidsforhold-kollektive-livrenter-og-livrenter-tegnet-som-fortsettelsesforsikringer/
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Tabell 2.2b  Utenforskapsstatus og prioritert arbeidsstyrkestatus per år i perioden 2018–2020. Personer bosatt 2015–

2020. Antall og prosent 

 
2018  2019  2020  

  Antall  Prosent  Antall  Prosent  Antall  Prosent 

Utenfor             455 290  15,5 %             470 350  16,1 %             516 158  17,6 % 

   Registrert helt arbeidsledig               42 785  9,4 %               39 264  8,3 %               61 679  11,9 % 

   Mottakere av 

arbeidsavklaringspenger               55 722  12,2 %               50 880  10,8 %               55 809  10,8 % 

   Mottakere av uføretrygd             210 530  46,2 %             235 940  50,2 %             257 928  50,0 % 

   Andre ordninger               37 253  8,2 %               36 180  7,7 %               35 222  6,8 % 

   Ukjent status             109 000  23,9 %             108 086  23,0 %             105 520  20,4 % 

Innenfor          2 472 625  84,5 %          2 457 565  83,9 %          2 411 757  82,4 % 

   Lønnstaker heltid          1 639 499  66,3 %          1 668 721  67,9 %          1 650 582  68,4 % 

   Lønnstaker deltid             558 080  22,6 %             535 677  21,8 %             524 562  21,8 % 

   Selvstendig næringsdrivende, 

oppdragstaker eller frilanser             149 860  6,1 %             150 688  6,1 %             149 418  6,2 % 

   Deltakere på arbeidsmarkedstiltak               36 941  1,5 %               32 294  1,3 %               30 321  1,3 % 

   Under ordinær utdanning               88 245  3,6 %               70 185  2,9 %               56 874  2,4 % 

I alt          2 927 915  100,0 %          2 927 915  100,0 %          2 927 915  100,0 % 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, System for persondata (SFP). 

Økningen i perioden ser vi særlig blant mottakere av uføretrygd – fra 148 400 personer i 2015 til 

257 900 personer i 2020. Halvparten av utenforgruppen i 2020 var dermed uføretrygdede. Økningen 

var særlig sterk blant kvinnene som allerede i 2015 utgjorde 57 prosent av de uføretrygdede 

(vedleggstabell A3.1, A3.2). Det gjør at kvinner i perioden 2015–2018 utgjorde en stadig større andel 

av de utenfor (vedleggstabell A4.1, A4.2). 

Fra 2019 til 2020 gikk imidlertid mennene fra å utgjøre 45,5 til 46,2 prosent av utenforgruppen 

(vedleggstabell A4.2). Den største økningen for mennene finner vi blant de registrerte ledige – fra 22 

100 i 2019 til 35 100 i 2020. Det gjorde at mennene gikk fra å utgjøre 56,2 til 56,9 prosent av de 

registrerte ledige. Økningen i andelen menn i utenforgruppen kan dermed i stor grad forklares av at 

det var flere sysselsatte menn enn kvinner i årene før, og mennene ble sterkere påvirket av 

smitteverntiltak i forbindelse med korona og dermed en del av utenforgruppen i 2020 (vedleggs-

tabell A3.1–A3.2). Som en konsekvens av koronatiltakene i 2020 var 12 prosent av utenforgruppen 

registrert som helt arbeidsledig hos NAV i 2020 sammenlignet med 8 prosent i 2019 (tabell 2.2b). 

I perioden 2016–2019 var 1 av 4 i utenforgruppen innvandrer. Fra 2019 til 2020 økte andelen med 

0,9 prosentpoeng opp til om lag 26 prosent (vedleggstabell A5). Dette stemmer med tidligere 

undersøkelser som viser at innvandrere ble mest rammet av koronatiltakene, noe som kan skyldes 

at innvandrere var overrepresentert i utsatte næringer (Olsen, 2021). 

Tabell 2.2b viser at 20 prosent av utenforgruppen hadde ukjent status i 2020, noe som betyr at vi 

ikke finner dem igjen i noen av registrene over arbeid, utdanning og velferdsordninger. Dette kan 

for eksempel skyldes utvandring uten å melde fra til Folkeregisteret eller støtteordninger som 

registreres på en annen person i husholdningen. Sistnevnte vil vi utforske nærmere i kapittel 5 om 

inntekt. Antallet med ukjent status sank imidlertid i perioden, noe som betyr at flere og flere ble 

identifisert med aktivitet i ett eller flere av registrene inkludert i datagrunnlaget. 

En økende andel av utenforgruppen i perioden 2016–2019 hadde også vært utenfor året før. I 2016 

hadde i underkant av 71 prosent vært utenfor også i 2015, mens i 2019 var 78 prosent utenfor det 

foregående året. Den nevnte trenden snudde i 2020. Da hadde 76 prosent vært utenfor også i 2019 

(vedleggstabell A6). Vi vil dermed nå se nærmere på sammenhengende utenforskap med 

utgangspunkt i de som var utenfor i 2015. 
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2.3. Hvordan gikk det med personene som var utenfor i 2015? 

I 2015 bestod utenforgruppen av 438 600 personer. Halvparten forble utenfor i hele perioden 2015–

2020, mens 16 prosent bare var utenfor i 2015 og ikke i de 5 påfølgende årene. Hele 22 prosent var 

utenfor i 2015, men hadde bevegelser ut og inn av utenforskap i årene etterpå (vedleggstabell A7). 

Utviklingen henger sammen med hvilken status de hadde under utenforskapet i 2015. 

Figur 2.1 Personer utenfor fordelt etter prioritert arbeidsstyrkestatus i 2015 og lengde på utenforskap i perioden 

2015–20201. Personer bosatt 2015–2020. Antall og prosent 

 

1 År utenfor er angitt med 1, mens ikke utenfor er angitt med 0. Posisjonen angir hvilket år det gjelder. Første siffer angir status i 2015, siste 

siffer i 2020. For eksempel betyr 111100 at personen var utenfor i 2015–2018, men innenfor i 2019 og 2020. 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, System for persondata (SFP). Se figurdata 2.1 i vedlegget «Tallgrunnlag for figurer». 

Figur 2.1 fremhever hvilke ordninger og statuser som er mer midlertidige og hvor de fleste beveger 

seg ut av utenforskap, og hvilke som er mer permanente. Blant de 148 400 som mottok uføretrygd i 

2015, forble hele 88 prosent utenfor hele resten av perioden. De resterende kom innenfor minst én 

gang i perioden 2016–2020 når vi ser på statusen per november. Uføretrygd kan imidlertid 

kombineres med arbeid. Uføretrygdede som jobbet i november vil dermed regnes som innenfor 

selv om de også mottok uføretrygd. Dette skyldes at arbeid prioriteres over mottak av ytelser i 

statistikken.  

En lignende tendens ser vi for de 64 800 mottakerne av AAP, hvor 55 prosent forble utenfor alle 6 

årgangene. I denne gruppen hadde derimot en større andel på 27 prosent bevegelser inn og ut i 

perioden etterpå. 8 prosent var utenfor bare i 2015, men innenfor resten av perioden. 

I samlekategorien «Andre ordninger» finner vi mottakere av overgangsstønad, etterlattepensjon, 

sosialhjelp, sykepenger, dagpenger, kontantstøtte, og personer med nedsatt arbeidsevne som ikke 

var på tiltak. Til sammen utgjorde disse 38 700 personer i 2015. Det er noen forskjeller innad i 

gruppen, hvor for eksempel mottakere av kontantstøtte og sykepenger har kortere utenforskap enn 

mottakere av sosialhjelp og personer med nedsatt arbeidsevne som ikke var på tiltak. Samlet forble 
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imidlertid en tredjedel av gruppen utenfor hele perioden, mens 18 prosent bare var utenfor i 2015, 

og 34 prosent bevegde seg inn og ut i perioden etterpå. 

For de 124 300 personene med ukjent status var det omtrent like stor andel som kom innenfor 

resten av perioden (27 prosent) som forble utenfor alle 6 årgangene (29 prosent) og hadde 

bevegelser inn og ut av utenforskap i perioden (26 prosent). 8 prosent var utenfor både i 2015 og 

2016. 

Til sammenligning var om lag en tredjedel av 62 400 registrerte ledige i 2015 bare utenfor det året, 

mens 11 prosent ble utenfor også i 2016, og 11 prosent var utenfor i alle 6 årene. Den største 

andelen på nesten 36 prosent hadde derimot bevegelser inn og ut av utenforskap i perioden.  

Dermed kan vi rangere statusene på følgende måte fra midlertidig til mer varig utenforskap: 

• Registrert arbeidsledig 

• Ukjent status 

• Andre ordninger 

• Arbeidsavklaringspenger 

• Uføretrygd 

Dette samsvarer med tidligere undersøkelser blant de i aldersgruppen 15–29 år. Kortvarig 

utenforskap var vanligere blant de som hadde ukjent status eller var registrerte ledige, mens unge 

mottakere av offentlige ytelser, særlig helserelaterte, hadde høy sannsynlighet for å forbli utenfor 

over lang tid (Fedoryshyn, 2019). 

I stor grad sammenfaller dette også med hvordan de ulike statusene rangeres i prioritert 

arbeidsstyrkestatus med størst nærhet til arbeid høyest opp på lista. På punktlista her kommer 

imidlertid ukjent status som nummer 2. I prioriteringen brukt ellers rangeres denne til slutt siden 

det er en sammensatt gruppe som vi ikke vet like mye om som de andre. Samlekategorien med 

andre ordninger kommer også midt på treet, selv om flertallet av disse er lavt rangert i den 

prioriterte statusen. 

Det var derimot ikke bare prioritert arbeidsstyrkestatus i 2015 som skiller lengde på utenforskapet, 

men også alder innad i disse statusene. Jo eldre personene utenfor var i 2015, jo større andel forble 

utenfor i hele 6-årsperioden (vedleggstabell A8.1–A8.5). Her ser vi imidlertid bort fra den eldste 

aldersgruppen på 62–66 år som er en liten gruppe, særlig når den fordeles videre på både prioritert 

arbeidsstyrkestatus og lengde på utenforskapet. 

Blant de yngste AAP-mottakerne i aldersgruppen 15–24 år forble 1 av 3 utenfor i hele 6-årsperioden, 

mens for de i 40-årene og i aldersgruppen 50–61 år forble henholdsvis 57 og 71 prosent utenfor 

(vedleggstabell A8.2). På samme måte ble 14 prosent av de yngste med ukjent status utenfor alle 6 

årgangene, mens det samme gjaldt for over halvparten av de i aldersgruppen 50–61 år med ukjent 

status (vedleggstabell A8.5). 

De yngste hadde også en større andel med bevegelse ut og inn av utenforskap, uansett prioritert 

arbeidsstyrkestatus i utenforgruppen i 2015. Andelen sank ved økende alder. Tilsvarende hadde de 

yngste aldersgruppene en høyere andel som bare var utenfor i 2015 og ikke i årene etterpå 

(vedleggstabell A8.1–A8.5). 

Det betyr at jo yngre personene som var utenfor i 2015 var, jo større sjanse hadde de for at de var 

innenfor på minst ett tidspunkt i løpet av 2016–2020 eller hele perioden etterpå (vedleggstabell A9). 

Dette gjaldt også om vi sammenligner aldersgrupper innenfor gruppen med AAP-mottakere, 
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registrerte arbeidsledige, personer med ukjent status, eller mottakere av uføretrygd og andre 

ordninger. 

2.4. Hvilke statuser fikk de etter utenforskapet? 

I takt med lengden på utenforskapet var det en lavere andel som var lønnstakere når de kom 

innenfor, særlig lønnstakere på heltid. De som jobber deltid kan imidlertid kombinere dette med 

AAP, uføretrygd eller andre ytelser. Siden vi her bare ser på den prioriterte statusen vil disse regnes 

som deltidslønnstakere, da jobb prioriteres over mottak av ytelse. Samtidig ser vi den største 

økningen i andelen som ble deltakere på arbeidsmarkedstiltak og andelen som gikk over til å bli 

selvstendig næringsdrivende, oppdragstaker eller frilanser (vedleggstabell A10.1–A10.2).  

Som nevnt var 438 600 personer utenfor i 2015. 16 prosent (69 800 personer) var bare utenfor i 

2015, og ikke perioden 2016–2020. Av disse var henholdsvis 42 og 31 prosent lønnstakere på heltid 

og deltid i 2016. Andelen heltidslønnstakere økte gradvis i perioden og i 2020 var 58 prosent i 

heltidsjobb, mens 94 prosent var sysselsatt. Da de var utenfor i 2015 hadde nesten halvparten 

ukjent status, mens 31 prosent var arbeidsledig og 8 prosent mottok AAP. Det betyr at de kunne 

bare vært midlertidig utenfor. Om dette tilfeldigvis var i november, men jobbet resten av året vil vi 

se nærmere i kapittel 4. 

Blant de 23 100 personene som hadde vært utenfor i både 2015 og 2016 var henholdsvis 37 og 31 

prosent heltids- og deltidslønnstakere i 2017. Sysselsettingsandelen var på 77 prosent. En større 

andel hadde mottatt AAP da de var utenfor, noe som kan forklare at en større andel ble regnet som 

innenfor i 2017 fordi de var deltakere på arbeidsmarkedstiltak (15 prosent). I 2020 var andelen på 

tiltak redusert til i overkant av 3 prosent, mens heltidsandelen var økt til nærmere 49 prosent. 

Samlet var 92 prosent sysselsatt og i underkant av 5 prosent under utdanning i 2020. Med lengre 

utenforskap brukte gruppen lengre tid på å komme i arbeid, og var innom andre aktiviteter før de 

ble sysselsatt. Allikevel var andelen som jobbet heltid i 2020 lavere enn blant de som bare var 

utenfor i 2015. 

Blant de 8 700 personene utenfor i perioden 2015–2018 var henholdsvis 26 og 33 prosent heltids- 

og deltidslønnstakere i 2019. Hele 13 prosent var selvstendig næringsdrivende, oppdragstakere eller 

frilansere. 72 prosent var dermed sysselsatte, mens 20 prosent var deltakere på 

arbeidsmarkedstiltak og drøyt 8 prosent var under ordinær utdanning. I 2020 hadde både heltids- 

og deltidsandelen økt, og andelen sysselsatte var på over 78 prosent. 

8 300 personer var utenfor i årene 2015–2019, men var innenfor i 2020. Da var 19 prosent 

lønnstakere på heltid, 32 prosent deltidslønnstakere, 16 prosent selvstendig næringsdrivende, 

oppdragstakere eller frilansere. Til sammen utgjorde disse de sysselsatte. 23 prosent var derimot på 

arbeidsmarkedstiltak, mens de resterende knappe 10 prosentene var under utdanning. For gruppen 

som hadde vært utenfor i minst 5 år sammenhengende var dermed spredningen mellom de ulike 

innenfor-aktivitetene mye større enn for de med kortere utenforskap. Utenforskap kan øke behovet 

for arbeidsmarkedstiltak som vei til arbeid. I tillegg mottok hele 1 av 4 uføretrygd i 2015 blant de 

med utenforskap i hele perioden 2015–2019, og denne andelen økte til 36 prosent i 2019. Andelen 

mottakere av AAP ble redusert fra nesten 16 prosent i 2015 til 11 prosent i 2019. Dersom noen av 

disse kombinerte arbeid og uføretrygd eller AAP i 2020 vil de bli regnet som sysselsatte i 

datagrunnlaget. 

  



Rapporter 2022/47 Personer i utenforskap 2015–2020 

 

19 

2.5. Falt utenfor og kom inn igjen – hvilken status hadde de før og etter 
utenforskapet? 

I dette delkapitlet skal vi se nærmere på de som falt ut i 6-årsperioden med enten 1 år eller 2–4 år 

sammenhengende utenforskap. Det betyr at de må ha vært innenfor i minst 2015 og 2020. Det er 

hvilken prioritert arbeidsstyrkestatus de hadde disse 2 årene vi nå skal undersøke, altså henholdsvis 

før og etter de falt utenfor. I delkapittel 2.3 og 2.4 var kriteriet at gruppen hadde vært utenfor i 2015, 

mens det i dette delkapittelet er kriterium på at de var innenfor i 2015 og 2020. De som faller 

utenfor igjen etter det sammenhengende utenforskapet inngår i en restkategori. I kapittel 3 vil disse 

inngå i en kategorisering av totalt antall år utenfor i perioden. 

Tabell 2.3  Personer som var innenfor både i 2015 og 2020, etter lengde sammenhengende utenforskap i perioden 

2016–2019 og ulike kombinasjoner av år1. Personer bosatt 2015–2020. Antall og prosent 

Utenforskap i perioden 2015-2020  Antall  Prosent 

1 år             146 091  5,0 % 

   010000               46 779   
   001000               36 724   
   000100               31 880   
   000010               30 708   
2 år sammenhengende               29 198  1,0 % 

   011000               11 586   
   001100                  9 081   
   000110                  8 531   
3 år sammenhengende                  9 824  0,3 % 

   011100                  5 161   
   001110                  4 663   
4 år sammenhengende                  3 466  0,1 % 

   011110                  3 466   
Innenfor alle 6 årene          2 059 188  70,3 % 

   000000          2 059 188   
Utenfor alle 6 årene             222 239  7,6 % 

   111111             222 239   
Restgruppering             457 909  15,6 % 

I alt          2 927 915  100,0 % 
1 År utenfor er angitt med 1, mens ikke utenfor er angitt med 0. Posisjonen angir hvilket år det gjelder. Første siffer angir status i 2015, siste 

siffer i 2020. For eksempel betyr 000100 at personen var utenfor i 2018, men ikke noen av de andre årene. 011010 betyr at vedkommende var 

utenfor i 2016, 2017 og 2019, men ikke i 2015, 2018 og 2020.   

Kilde: Statistisk sentralbyrå, System for persondata (SFP). 

Tabell 2.3 viser fordelingen på utenforskap blant de 2,9 millionene vi følger i denne rapporten. 5 

prosent falt utenfor i 1 år for så å komme innenfor igjen. Andelen er enda mindre med de som falt 

ut i lengre sammenhengende utenforskap og deretter kom inn igjen. I underkant av 8 prosent var 

derimot utenfor alle 6 årene. Det tyder på at få faller ut i en lengre periode for så å komme innenfor 

igjen. Enten er utenforskapet kort, eller så forblir en som oftest utenfor. 

Gruppene som falt ut med noen år sammenhengende utenforskap er relativt små, men ulike. Når vi 

fordeler de ulike grupperingene på prioritert arbeidsstyrkestatus da de var innenfor i 2015 ser vi et 

tydelig mønster (figur 2.2): Andelen heltidslønnstakere reduseres med økende lengde 

sammenhengende utenforskap. Blant de som falt ut i 1 års utenforskap i perioden 2016–2019 var 47 

prosent lønnstakere på heltid i 2015. Tilsvarende gjaldt for 34 prosent av de med 4 år 

sammenhengende utenforskap, altså utenfor i hele perioden 2016–2019. Denne gruppen hadde 

også en større andel som var selvstendig næringsdrivende, oppdragstakere eller frilansere (7 

prosent), men mest markant en større andel på arbeidsmarkedstiltak (17 prosent) i 2015. 
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Figur 2.2 Personer som var innenfor i både 2015 og 2020, etter lengde sammenhengende utenforskap i 2016–2019 

og prioritert arbeidsstyrkestatus i 2015. Personer bosatt 2015–2020. Antall og prosent 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, System for persondata (SFP). Se figurdata 2.2 i vedlegget «Tallgrunnlag for figurer». 

Ved fordeling på ulike statuser innenfor i 2020 (figur 2.3) ser vi en tilsvarende tendens etter lengde 

på utenforskapet. De som bare var utenfor i 1 år i perioden 2016–2019 hadde høyest andel 

heltidslønnstakere i 2020. Blant de som var utenfor i 2016–2019 var bare 1 av 4 lønnstakere på 

heltid i 2020, mens en like stor andel var på arbeidsmarkedstiltak. Som vi så i delkapittel 2.3 er dette 

en mer midlertidig status, og en mange er innom på vei ut fra utenforskap og over i jobb. I gruppen 

som falt ut i 4 års sammenhengende utenforskap var 10 prosent under utdanning da de kom 

innenfor igjen i 2020. Denne andelen er også høyere enn for dem med kortere utenforskap. 
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Figur 2.3 Personer som var innenfor i både 2015 og 2020, etter lengde sammenhengende utenforskap i 2016–2019 

og prioritert arbeidsstyrkestatus i 2020. Personer bosatt 2015–2020. Antall og prosent 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, System for persondata (SFP). Se figurdata 2.3 i vedlegget «Tallgrunnlag for figurer». 

Av de som var utenfor alle 6 årgangene var nesten 131 000 (59 prosent) uføretrygdet i 2015, og 

andelen økte til 77 prosent og tilsvarte 171 300 personer i 2020. Samtidig gikk andelen som mottok 

arbeidsavklaringspenger (AAP) ned fra 16 prosent til 2,5 prosent, noe som tyder på at flere av disse 

gikk over på uføretrygd som er en varig ytelse. 

Inndelingen av utenforskap og lengden på 0 eller 6 årganger bygger som nevnt på prioritert 

arbeidsstyrkestatus (se definisjoner). De som ikke har vært utenfor noen årganger kan dermed bare 

ha vært sysselsatt, deltakere på arbeidsmarkedstiltak eller under ordinær utdanning. Lønnstakere 

på heltid utgjorde den største andelen med nærmere 72 prosent i 2020. 
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3. Hva kjennetegner personene i ulik lengde utenforskap? 
Vi har sett at noen statuser er mer midlertidige enn andre. For eksempel beveger de registrerte 

arbeidsledige og de med ukjent status seg raskere over i aktivitet enn mottakere av uføretrygd da 

dette er en mer varig ytelse. Det gjør at nesten 9 av 10 av de på uføretrygd i 2015 var utenfor hele 

perioden 2015–2020. Blant de som falt ut og kom inn igjen etter 4 års sammenhengende 

utenforskap var det en større andel på arbeidsmarkedstiltak sammenlignet med de med kortere 

utenforskap, mens andelen heltidslønnstakere var lavere. Dette gjaldt både før og etter 

utenforskapet. Det betyr at personer med en svakere tilknytning til arbeidslivet har en større sjanse 

for å falle ut, men kan også komme inn igjen via disse statusene før overgang til jobb. 

I kapittel 3 skal vi fordele populasjonen etter antall år utenfor fra 0 til 6 år i perioden 2015–2020, 

uavhengig av hvilke år dette var og om utenforskapet var sammenhengende. Deretter skal vi se hva 

som skiller disse 7 gruppene når vi fordeler personene på kjennemerkene alder, kjønn, 

utdanningsnivå, innvandringskategori og sentralitet. 

Utvalgte funn er: 

• Dersom man faller utenfor er utenforskapet som oftest kortvarig (1 år), eller så forblir en utenfor 

(alle 6 årgangene). 

• De 222 200 personene som var utenfor arbeid, utdanning og arbeidsmarkedstiltak i november alle 

6 årgangene i perioden 2015–2020 hadde følgende kjennetegn: 

o Mottakere av uføretrygd 

o Aldersgruppen 50–61 år i 2015 

o Kvinner 

o Grunnskole som høyeste oppnådde utdanningsnivå og lite utdanningsbevegelser i 

perioden 

o Overrepresentasjon av innvandrere 

o Tendens til at færre blir permanent utenfor i de mest sentrale kommunene, selv om 

forskjellene er minimale 

• Den yngste aldersgruppen 18–24 år utgjorde størst andel blant de som var utenfor i 1 år (26 

prosent), før andelen ble lavere jo lengre utenforskapet varte (knappe 5 prosent av de som var 

utenfor i 6 år). 

3.1. Lengden på utenforskapet 

Som vi har sett var 70 prosent av de litt over 2,9 millionene vi følger ikke del av utenforgruppen i 

november noen av årene 2015–2020. 222 200 personer (8 prosent) var derimot utenfor alle 6 

årgangene. 10 prosent var ute i 1 år, mens knappe 5 prosent var utenfor i 2 år. Andelene synker 

gradvis for utenforskap på 3–5 år (tabell 3.1). 

Tabell 3.1 Antall år utenfor i perioden 2015–2020. Personer bosatt 2015–2020. Antall og prosent 

  Antall  Prosent 

0 år            2 059 188  70,3 % 

1 år               286 437  9,8 % 

2 år               134 708  4,6 % 

3 år                  88 263  3,0 % 

4 år                  70 207  2,4 % 

5 år                  66 873  2,3 % 

6 år               222 239  7,6 % 

I alt            2 927 915  100,0 % 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, System for persondata (SFP).  
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3.2. Alder og kjønn 

Ved å fordele på lengden av utenforskapet og alder ser vi at halvparten av de som var utenfor i 6 år 

var i aldersgruppen 50–61 år i 2015. Dette henger sammen med den høye andelen uføretrygdede i 

denne utenforgruppen da uføretrygd er en ytelse med lengre prosess før man blir mottaker. For 

eksempel må behandling og arbeidsrettede tiltak være gjennomført. I de andre utenforgruppene er 

det en jevnere aldersfordeling, sett bort fra den eldste aldersgruppen 62–66 år som er liten også på 

overordnet nivå (søylen for «I alt» i figur 3.1). 

Figur 3.1 Antall år utenfor i perioden 2015–2020 etter alder i 2015. Personer bosatt 2015–2020. Prosent 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, System for persondata (SFP). Se figurdata 3.1 i vedlegget «Tallgrunnlag for figurer». 

Den yngste aldersgruppen 18–24 år utgjør størst andel blant de som var utenfor i 1 år (26 prosent), 

før andelen blir lavere jo lengre utenforskapet varte (knappe 5 prosent av de som har vært utenfor i 

6 år).  

Blant de yngste som var utenfor i 1 år var de største utenforstatusene «ukjent status» og «registrert 

helt arbeidsledig». Dette er mer midlertidige statuser som man gjerne beveger seg inn og ut av. For 

eksempel vil personer med et «friår» mellom videregående og videre aktivitet bli regnet som del av 

gruppen med ukjent status da vi ikke finner dem igjen i noe register. Andelen med ukjent status 

reduseres i perioden fra 15 prosent i 2015 til 8 i 2020, mens i 2019 var den nede på 7. Det betyr at 

flere personer fanges opp og kan plasseres i en kjent status i perioden. Dette kommer frem i 

økningen i andelen sysselsatte, og særlig lønnstakere på heltid (vedleggstabell B1).  

For mange av de yngste fant også utenforskapet sted i koronaåret 2020. Da ser vi en økning i 

andelen registrerte arbeidsledige blant de yngste med 1 års utenforskap fra 3 prosent i 2019 til 7 

prosent i 2020 (vedleggstabell B1). Det stemmer med at næringene som ble hardest rammet hadde 

jobber som krevde mindre utdanning, hadde lavt lønnsnivå og tatt av mange unge (Johnsen & Konci, 

2021). Samtidig har tall for 2021 (Røv & Bye, 2021) og videre inn i første halvår av 2022 (Aamodt & 

Røv, 2022) vist en stor etterspørsel etter arbeidskraft, særlig i næringer der unge gjerne jobber, og at 

økningen i sysselsettingen har vært spesielt stor blant de under 25 år. Dermed tyder den videre 

utviklingen på at de yngste som falt utenfor i 2020 for første gang ikke nødvendigvis ble utenfor 

lenge. 
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Figur 3.2 Antall år utenfor i perioden 2015–2020 etter kjønn. Personer bosatt 2015–2020. Antall og prosent 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, System for persondata (SFP). Se figurdata 3.2 i vedlegget «Tallgrunnlag for figurer». 

53 prosent var menn og 47 prosent var kvinner av de 2,1 millioner personene med 0 år utenfor. 

Blant de 222 200 personene som var utenfor alle 6 årgangene var derimot 42 prosent menn og 58 

prosent kvinner. Knekkpunktet hvor kjønnene byttet plassering var ved 3 års utenforskap. Da ble 

kvinnene i flertall. Grunnen til at kvinnene utgjorde en større andel enn menn i gruppene med 

lengst utenforskap skyldes at kvinner oftere enn menn er mottakere av uføretrygd og AAP 

(vedleggstabell B2.1–B2.2). 

3.3. Utdanningsnivå 

I gruppen av personer med 6 år utenfor hadde hele 46 prosent grunnskoleutdanning og bare 

knappe 3 prosent universitets- eller høgskoleutdanning på over 4 år som høyeste fullførte 

utdanning i 2015 (figur 3.3b). Fordelingen på de ulike utdanningsnivåene var relativt stabil i perioden 

2015–2020, utenom forflytninger fra uoppgitt utdanning og kan skyldes etterregistrering av 

utdanning for innvandrere. Det betyr at det ellers skjedde få utdanningsbevegelser i perioden, noe 

som stemmer med det vi fanger opp per november siden denne gruppen ikke har vært registrert 

med igangværende utdanning per november og dermed fått minst ett år innenfor. 

Til sammenligning ser vi at 16 prosent av de med 0 år utenfor hadde grunnskole som høyeste 

oppnådde utdanningsnivå i 2015, mens 12 prosent hadde utdanning på universitets- eller 

høgskoleutdanning på over 4 år (figur 3.3a). I denne gruppen som var sysselsatt, under utdanning 

eller på tiltak i hele perioden 2015–2020 var det naturlig nok større endringer i utdanningsnivå. I 

2020 var andelen med grunnskoleutdanning og videregående utdanning redusert til henholdsvis 12 

og 39 prosent. Samtidig hadde andelen med universitets- eller høgskoleutdanning på 1–4 år og over 

4 år økt til henholdsvis 33 og 15 prosent. Dette henger også sammen med at de yngste på 18–24 år 

utgjorde 15 prosent av de med 0 år utenfor, og 11 prosent var i alderen 25–29 år (figur 3.1). 

Utdanningsbevegelsene er dermed naturlige med tanke på aldersgruppene. 
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Figur 3.3a Antall år utenfor i perioden 2015–2020 etter høyeste oppnådde utdanningsnivå i 2015–2020. 0–2 år 

utenfor. Personer bosatt 2015–2020. Prosent 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, System for persondata (SFP). Se figurdata 3.3a i vedlegget «Tallgrunnlag for figurer». 

Figur 3.3b  Antall år utenfor i perioden 2015–2020 etter høyeste oppnådde utdanningsnivå i 2015–2020. 3–6 år 

utenfor. Personer bosatt 2015–2020. Prosent 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, System for persondata (SFP). Se figurdata 3.3b i vedlegget «Tallgrunnlag for figurer». 

Også for de som var utenfor i 1 eller 2 år ser vi en endring i utdanningsnivå i perioden, før det 

gradvis flater mer og mer ut for de som var utenfor i 3–5 år. Allikevel hadde alle gruppene en 

forflytning fra oppgitt utdanning til andre utdanningsnivå, og som både kan skyldes etter-

registreringer og utdanning tatt i perioden. De som ikke var utenfor noen årganger hadde lavest 

andel med uoppgitt utdanning i utgangspunktet. Dette henger sammen med fordelingen etter 

innvandringskategori som vi nå skal se nærmere på. 
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3.4. Innvandringskategori 

I populasjonen som vi følger i perioden 2015–2020 var 17 prosent (493 600) innvandrere. Det vil si at 

de er født i utlandet, har utenlandsfødte foreldre og besteforeldre og har senere innvandret til 

Norge. Av de som var i arbeid, under utdanning eller på arbeidsrettede tiltak hele perioden (0 år 

utenfor) var 13 prosent (263 300) innvandrere, mens andelen innvandrere var 22 prosent og høyere 

i gruppene med utenforskap på 1–6 år. Det betyr at innvandrere var underrepresentert blant de 

som var innenfor alle årgangene, og overrepresentert i gruppene med utenforskap av ulik lengde. 

Figur 3.4 Antall år utenfor i perioden 2015–2020 etter innvandringskategori. Personer bosatt 2015–2020. Antall og 

prosent 

 

 Kilde: Statistisk sentralbyrå, System for persondata (SFP). Se figurdata 3.4 i vedlegget «Tallgrunnlag for figurer». 

Blant innvandrere som var utenfor i 1 eller flere år var det en større andel som var yngre enn 50 år. 

For eksempel var over halvparten av befolkningen eksklusive innvandrere som var utenfor i 6 

årganger i aldersgruppen 50–61 år. Til sammenligning gjaldt det samme for 42 prosent av 

innvandrergruppen med samme lengde utenforskap (vedleggstabell B3).  

Samtidig var hele innvandrergruppen yngre enn befolkningen ellers, hvor 30–39 år (34 prosent) 

utgjorde den største aldersgruppen blant innvandrere. I befolkningen ellers var det aldersgruppene 

50–61 år (25 prosent) og 40–49 år (25 prosent) som hadde flest personer (vedleggstabell B3). 

286 400 personer var utenfor bare 1 årgang. For 1 av 4 var dette i 2020. Da var henholdsvis 32 og 30 

prosent innvandrere blant de arbeidsledige og de med ukjent status. Til sammenligning var 18 av 

AAP-mottakerne og 7 prosent innvandrere av de uføretrygdede (vedleggstabell B4). Flest var i 

aldersgruppen 30–39 år (35 prosent) blant de arbeidsledige innvandrerne, mens blant de registrerte 

arbeidsledige i befolkningen eksklusive innvandrere utgjorde 18–24 år den største aldersgruppen 

(25 prosent). Tilsvarende aldersfordeling finner vi for de som hadde ukjent status i 2020 

(vedleggstabell B5). Som nevnt i kapittel 2 var innvandrere mest rammet av koronatiltakene, noe 

som kan skyldes at innvandrere var overrepresentert i utsatte næringer. Dette er også næringer 

hvor mange unge også jobber, slik som varehandel og overnattings- og serveringsvirksomhet. 

Figur 3.4 viser at andelen innvandrere var høyest blant de som var utenfor i 3 (33 prosent) og 4 år 

(32 prosent). Det kan tenkes at skillet på 3–4 år skyldtes at mange innvandrere var innenfor minst 2 

år på grunn av deltakelse på introduksjonsordningen for deretter å falle utenfor. Nærmere 
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undersøkelse viser at 10 800 innvandrere i populasjonen vår deltok på introduksjonsordningen i 

2015, og dermed var deltakere på arbeidsmarkedstiltak og regnet som innenfor. I 2016 var 19 

prosent av de utenfor, mens andelen hoppet til 29 prosent i 2017 og mer gradvis økte i årene 

etterpå til 38 prosent i 2020 (vedleggstabell B6).  

Sammenfallende med dette er at 52 prosent av deltakerne i 2015 var fortsatt deltakere i 2016, mens 

andelen ble redusert drastisk til 20 prosent i 2017 og knappe 5 prosent i 2018. Både i 2016 og 2017 

økte andelen med ukjent status, før den gradvis sank i årene etterpå. Frem til 2018 økte også 

andelen med sosialhjelp til 10 prosent, før den sank til 8 prosent i 2020. Også andelen registrerte 

arbeidsledige økte frem mot 2018, før den sank i 2019, og deretter økte skarpt igjen i 2020. Disse 

endringene i 2017–2018 sammenfaller dermed med en høyere andel innvandrere blant gruppen 

med 3 og 4 års utenforskap. 

3.5. Sentralitet etter bostedskommune 

Bostedskommunen til de 2,9 millioner personene vi følger kan sorteres etter sentralitet basert på 

nærhet til arbeidsplasser og servicefunksjoner. Mange unge kan ha folkeregistrert adresse hos sine 

foresatte, selv om de har flyttet ut hjemmefra. Særlig kan det gjelde personer som flytter for å 

studere, siden det er frivillig å melde flytting for studenter (skatteetaten.no). Vi har derfor her brukt 

bostedet i 2020 når de yngste har blitt 23 år og eldre for å motvirke dette. 

Figur 3.5 Bostedskommunens sentralitet i 2020 etter antall år utenfor i perioden 2015–2020. Personer bosatt 

2015–2020. Prosent 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, System for persondata (SFP). Se figurdata 3.5 i vedlegget «Tallgrunnlag for figurer». 

Vi finner ikke store forskjeller i fordelingen på lengde i utenforskap i de ulike sentralitetskategoriene. 

Det er imidlertid en antydning til at (1) en litt større andel var utenfor bare ett år og (2) en mindre andel 

var ute i alle 6 årgangene i de mest sentrale kommunene Oslo, Nordre Follo, Bærum, Rælingen, 

Lørenskog og Lillestrøm (sentralitetsklasse 1) sammenlignet med de mindre sentrale. 

Det kan dermed være en tendens til at det er lettere å falle utenfor midlertidig i de mest sentrale 

kommunene, og at færre der blir permanent utenfor. Det kan skyldes at de mest sentrale 

kommunene i perioden hadde en lavere andel mottakere av uføretrygd og høyere andel med ukjent 

status enn kategori 2–6 (vedleggstabell B7.1–B7.2 for 2020-tall). Ukjent status er som nevnt knyttet 
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til at det var en høyere andel innvandrere i de mest sentrale kommunene (vedleggstabell B8). I de 

mest sentrale kommunene var også en større andel av innbyggerne under 30 år (vedleggstabell B9). 

Som vi så tidligere er de yngste ofte innom utenforskap i en kortere periode, gjerne på ett år. 

I 2020 hadde de mest sentrale kommunene i tillegg en høyere andel med registrerte helt 

arbeidsledige (vedleggstabell B7.1–B7.2). Det var særlig Oslo og omegn som ble rammet av 

strengest koronarestriksjoner og medfølgende nedstengninger (Holden et al., 2022, s. 95). 

De minst sentrale kommunene i kategori 5 og 6 hadde høyest andel med 0 år utenfor med 

henholdsvis 72 og 71 prosent. 

3.6. Så hva kjennetegner gruppen som var utenfor alle 6 årgangene? 

I kapittel 3 har vi beskrevet gruppene med ulik lengde utenforskap etter en rekke variabler. 

Forskjellene mellom sentralitet er små, men det er en tendens til at flere i de mest sentrale 

kommunene faller utenfor midlertidig og færre blir permanent utenfor. De minst sentrale 

kommunene hadde derimot høyest andel som var innenfor hele perioden. 

Vi har funnet følgende kjennetegn blant de som var utenfor alle 6 årgangene: 

• Mottakere av uføretrygd 

• Aldersgruppen 50–61 år i 2015 

• Kvinner 

• Grunnskole som høyeste oppnådde utdanningsnivå og lite utdanningsbevegelser i perioden 

• Overrepresentasjon av innvandrere  

Samtidig ser vi et skifte på 3 års utenforskap: 

• Ved 3 år utenfor utgjorde kvinner en større andel enn menn av gruppa, og denne fordelingen 

holdt seg også for lengre utenforskap. 

• De som var utenfor i 3 år hadde høyest andel innvandrere, og dermed den utenforlengden 

hvor innvandrere var mest overrepresentert. 

• Endring i utdanningsnivå i perioden 2015–2020 flater ut for de som var utenfor i 3 år eller 

mer. 

Dette er imidlertid ikke nødvendigvis 3 års sammenhengende utenforskap. Vi har også bare sett på 

årene 2015–2020. Vi vet derfor ikke om noen har vært utenfor både før og etter denne perioden. 
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4. Personer i utenforgruppen har hatt jobber 
I de første kapitlene har vi forholdt oss til situasjonen i november hvert år for gruppen som ble 

definert som utenfor. Vi har også beskrevet hvordan personer beveger seg inn og ut av forskjellige 

tilstander av tilknytning til arbeidsmarkedet. I kapittel 4 skal vi konsentrere oss om personer som 

tilhørte utenforgruppen i november det enkelte år i perioden 2015–2020 og undersøke hvor mange 

av dem som hadde en jobb i løpet av året. Når vi i dette kapitlet beskriver jobber, forutsetter vi at 

det har forekommet en kontantutbetaling samtidig som jobben var aktiv i den 3. uken i måneden. 

Utvalgte funn er: 

• Bare mellom 20 og 25 prosent av alle i utenforgruppen i november det enkelte år hadde jobb i 

løpet av året.  

• Gruppene som oftest hadde en jobb i løpet av året er registrert som helt ledige eller har ukjent 

status i november. 

• Utenforgruppen med jobb i løpet av året hadde et høyere utdanningsnivå enn resten av 

utenforgruppen, men lavere enn det vi finner i arbeidsmarkedet som helhet. 

• Jobbene som personer i utenforgruppen hadde var oftere deltidsjobber og i yrker med lavere krav 

til utdanning. Dette er typiske salgs og serviceyrker som vi finner igjen i blant annet varehandel, 

overnatting og servering og helse- og sosialtjenester. 

4.1. Utenfor i november, men i jobb i løpet av året 

Ingen av personene i gruppen vi undersøker i dette kapitlet hadde en jobb i november. Mange har 

derimot hatt mulighet til, og også hatt, en tilknytning til arbeidsmarkedet med en jobb de øvrige 

månedene i året. Statistikken med prioritert arbeidsstyrkestatus beskriver situasjonen i november. 

Her skal vi prøve å kaste lys over hvordan utenforgruppen er tilknyttet arbeid ved en jobb i de øvrige 

11 månedene i årene vi undersøker.  

I november 2016 var det 443 100 personer i utenforgruppen. Av disse hadde 112 400 personer en 

jobb i minst én av de andre månedene i 2016, altså drøyt 25 prosent. Nevnte 112 400 personer som 

hadde minst én jobb i 2016, hadde mange flere måneder med jobb. En person kan i bestefall ha 11 

måneder med jobb og likevel bli regnet som utenfor i november. Totalt var det knappe 540 000 

måneder med jobb som kan tilskrives personer som tilhørte utenforgruppen. Det tilsvarer 4,8 

måneder med jobb per person i gjennomsnitt i 2016, unntatt november.  

I 2020 hadde 21 prosent av utenforgruppen jobb i minst én måned i løpet av året. En mindre andel i 

utenforgruppen hadde altså jobb i løpet av 2020 sammenliknet med årene før. Gjennomsnittlig 

antall måneder i jobb var allikevel drøyt 5,5 måneder, altså flere måneder enn tilsvarende for 2016. 

Det totale antallet personer som tilhørte utenforgruppen og som hadde jobb i løpet av året var 

nedadgående i perioden både i rene antall og andeler av den samlede utenforgruppen, unntatt i 

2020 der antall og andel steg noe. 
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Figur 4.1 Utenforgruppen i november 2015–2020 som hadde en jobb i løpet av året, etter prioritert 

arbeidsstyrkestatus i november. Personer bosatt 2015–2020. Antall og prosent 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, System for persondata (SFP) og Antall arbeidsforhold og lønn. Se figurdata 4.1 i vedlegget «Tallgrunnlag for figurer». 

Over de enkelte søylene i figur 4.1 vises antall personer som tilhørte utenforgruppen i november og 

hadde minst én jobb i løpet av året. Søylene i figuren viser andelen av personene som inngikk i de 

forskjellige gruppene av prioritert arbeidsstyrkestatus per november det enkelte år. Personer med 

ukjent status i november var den største gruppen alle årene unntatt 2020. I 2020 var det de som var 

registret helt ledige som var den største gruppen med over 30 prosent som hadde hatt jobb i løpet 

av året, men ikke i november. Dette skiftet der registrert ledige ble den største gruppen kan ha 

sammenheng med konsekvensen av smitteverntiltakene som fulgte av koronapandemien. Personer 

falt utenfor arbeid ved at de mistet jobben eller ble permittert og endte med å være registrert som 

helt arbeidsledig i november 2020 (Grini et al., 2021, s. 26). 

Personer med ukjent status i november de enkelte årene utgjorde i årene 2015 til 2019 40 prosent 

eller mer av alle personene som hadde en jobb i løpet av året. Blant mottakere av uføretrygd i 

november var det et stigende antall i perioden fra 2015 til 2020 som hadde hatt en jobb i løpet av 

årets øvrige måneder. Personer på uføretrygd i november utgjorde om lag 8 prosent av personene 

som hadde hatt en jobb i løpet av året i 2016. Tilsvarende i 2019 var i overkant av 16 prosent. 

Antall år utenfor i perioden spiller inn når vi undersøker om personer deltok i arbeidslivet gjennom 

et arbeidsforhold. Det er personer som var registrert med 1–3 års utenforskap i perioden 2015–

2020 som også hadde brorparten av jobbene i de enkelte årene. Klart største gruppe er allikevel 

gruppen med personer som kun hadde 1 års utenforskap. Gruppen med kun 1 års utenforskap får 

redusert sin andel år for år frem til 2019. I 2020 tar andelen seg kraftig opp. Igjen er nok dette en 

følge av smittevernstiltakene i 2020 som bidro til at vi så en økning i antall helt arbeidsledige i 

november. Mange av disse hadde ikke vært utenfor de tidligere årene (Grini et.al., 2021, 

vedleggstabell C1).   

I figur 4.2 sammenliknes årene 2016, 2018 og 2020. Hensikten er å se hvilke måneder i løpet av året 

det var flest jobber blant de som var utenfor. Her teller vi jobber og ikke antall personer. Det typiske 

trekket ved fordelingen på måned alle årene er at de første månedene hadde størst antall jobber, og 

at antall jobber sank gradvis utover året før det tok seg noe opp igjen i desember. Det vil si at for de 

som defineres som utenfor i november og som hadde jobb i begynnelsen av året, havnet i en 
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utenforsituasjon i løpet av året. Jobbene forsvant med andre ord og personene som hadde disse 

jobbene ble uføre, eller vi har ingen informasjon om noen aktivitet og de havner i ukjentgruppen i 

november. Eventuelt har arbeidsforholdet blitt avsluttet og personene blitt arbeidsledige.  

Figur 4.2 Jobber per måned blant de i utenforgruppen i november 2016, 2018 og 2020 som hadde en jobb i løpet av 

året (unntatt november). Personer bosatt 2015–2020. Antall 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, System for persondata (SFP) og Antall arbeidsforhold og lønn. Se figurdata 4.2 i vedlegget «Tallgrunnlag for figurer». 

Nevnte hovedtendens i figur 4.2 med færre jobber i løpet av året var om lag det samme for alle 

årene, men i 2020 var det et større fall mellom mars og april enn det vi ser for 2016 og 2018. For alle 

årene gjelder det at desember lå noe over nivået i oktober. I 2020 hørte mer enn 25 000 jobber til 

personer som var registrert som utenfor i november 2020.  

Utdanning blir ofte påpekt som viktig for tilgang til arbeidsmarkedet. I figur 4.3 ser vi fordelingen på 

utdanningsnivå for de med utenforskap i november i 2016 og 2020, og som hadde jobb minst én 

måned i løpet av året.  
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Figur 4.3 Personer i utenforgruppen i november 2016, 2018 og 2020 som hadde en jobb i løpet av året, etter 

høyeste fullførte utdanning. Personer bosatt 2015–2020. Prosent 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, System for persondata (SFP) og Antall arbeidsforhold og lønn. Se figurdata 4.3 i vedlegget «Tallgrunnlag for figurer». 

Sammenliknet med utdanningsnivået til alle som var utenfor i november (se kapittel 3.2) var 

utdanningsnivået høyere blant de som hadde jobb i løpet av året. Det var en mindre andel som bare 

hadde utdanning på grunnskolenivå og betydelig høyere andeler med videregående utdanning eller 

mer. Andelen med grunnskole som høyeste fullførte utdanning var på over 40 prosent blant alle 

som var i utenforgruppen i november 2020, mens for undergruppen som hadde jobb i løpet av året 

var andelen 29 prosent. Likevel var utdanningsnivået lavere for de som hadde jobb i løpet av året 

enn tilsvarende fordeling i arbeidsmarkedet som helhet (Statistisk sentralbyrå, 2022c). Kort sagt var 

utdanningsnivået til de som hadde jobb midt mellom det vi finner for alle som var utenfor og for 

arbeidsmarkedet som helhet. 

Det var en endring mot flere på høyere utdanningsnivå i 2020 enn i 2016. Dette har først og fremst 

sammenheng med hvordan vi har etablert datagrunnlaget og at stadig flere av personene som 

omfattes fikk en høyere registrert utdanning i løpet av årene som undersøkes (se også kapittel 3.2). 
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Figur 4.4 Personer i utenforgruppen i november 2016, 2018 og 2020 som hadde en jobb i løpet av året, etter alder. 

Personer bosatt 2015–2020. Prosent 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, System for persondata (SFP) og Antall arbeidsforhold og lønn. Se figurdata 4.4 i vedlegget «Tallgrunnlag for figurer». 

Andelen av de yngste gikk selvsagt ned år for år og tilsvarende motsatt for den eldste gruppen. 

Dette skyldes også hvordan datagrunnlaget for rapporten er etablert (se kapittel 1.1), og samsvarer 

med at vi finner flere med høyere registrert utdanningsnivå i 2020 enn i 2016. Størst andel av de i 

utenforgruppen som hadde jobb i løpet av året var personer fra 30 år og opp til og med 61 år. De to 

yngste gruppene utgjorde mindre enn 20 prosent av de som hadde jobb i løpet av året i 2020. 

4.2. Yrker og næringer  

Det er naturlig å undersøke nærmere i hvilke næringer og yrker vi finner jobbene som personer i 

utenforgruppen hadde. I delkapitlene over viste vi at utdanningsnivået til de som var utenfor var 

lavere enn for alle personer i arbeidslivet. Vi kan derfor se om dette reflekteres i blant annet yrker 

og næringer jobbene er å finne i. Utdanning har stor betydning for valg og muligheter i arbeidslivet. 

Mange jobber krever utdanning, og utdanning kan også være en døråpner for videreutdanning og 

valg i et karriereløp.  

De fleste jobbene utenforgruppen var knyttet til i 2020 fantes i et mindre knippe næringer der de 

fire største var:  

1. helse- og sosialtjenester 

2. varehandel, reparasjon av motorvogner 

3. forretningsmessig tjenesteyting 

4. overnattings- og serveringsvirksomhet  

I 2016 inntok industri plass nummer 4. Til sammen var over 50 prosent av jobbene å finne i disse 

næringene i både 2020 og 2016. Med unntak av helse- og sosialtjenester er de nevnte næringene å 

finne i privat sektor, der vi også finner flesteparten av jobbene de i utenforgruppen kunne knyttes til 

(vedleggstabell C3).  
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Figur 4.5 Jobber med personer i utenforgruppen i november 2016 og 2020 som hadde en jobb i februar samme år, 

etter næring. Personer bosatt 2015–2020. Prosent 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, System for persondata (SFP) og Antall arbeidsforhold og lønn. Se figurdata 4.5 i vedlegget «Tallgrunnlag for figurer». 

Noen utvalgte næringer økte sin andel av utenforgruppen som hadde jobb fra 2016 til 2020 – blant 

annet overnatting og servering, og forretningsmessige tjenesteyting. Den nevnte økningen kan 

knyttes til at disse næringen var særlig hardt rammet av smittevernstiltakene som ble innført første 

gang i mars 2020 (Grini et al., 2021). Næringene med størst andel jobber fra utenforgruppen 

omfatter yrker som var typiske jobber de i utenforgruppen hadde i løpet av året. De vanligste yrkene 

var servitører, helsefagarbeidere, renholdere, barnehage- og skolefritidsassistenter (vedleggstabell 

C6), samt det største yrket – butikkmedarbeidere. Alle disse yrkene tilhører yrkesfeltet salgs- og 

serviceyrker som omfattet over 30 prosent av alle jobbene (figur 4.6). 

Figur 4.6 Jobber med personer i utenforgruppen i november 2020 som hadde en jobb i februar samme år, etter 

yrkesfelt. Personer bosatt 2015–2020. Prosent 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, System for persondata (SFP) og Antall arbeidsforhold og lønn. Se figurdata 4.6 i vedlegget «Tallgrunnlag for figurer». 
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Typisk for mange salgs- og serviceyrker er at de ofte bare krever videregående utdanning eller at de 

kanskje ikke har absolutte utdanningskrav. Helsefagarbeider er et eksempel som referer til en 

utdanning på videregående skolenivå. Et slikt krav eller forutsetning er ikke er like tydelig for 

butikkmedarbeidere og renholdere.   

Av figur 4.6 ser vi at også at høyskoleyrker og akademiske yrker forekom hyppig, med en andel på 

godt over 25 prosent til sammen. Likevel var de to yrkesfeltene som krever mer enn videregående 

utdanning dårligere representert blant de som har vært utenfor sammenliknet med alle sysselsatte. 

Per november 2020 omfattet høyskoleyrker og akademiske yrker mer enn 40 prosent av alle 

sysselsatte (Statistisk sentralbyrå, 2022f). Også lederyrker og håndverkere var underrepresentert 

blant de som hadde vært utenfor, mens renholdere og hjelpearbeidere var mer representert i 

utenforgruppen. 

Mange deltidsjobber, men halvparten jobbet heltid 
For alle de undersøkte årene var det en stor andel deltidsjobber, og andelen deltidsjobber var større 

enn det vi finner i den årlige lønnsstatistikken (Statistisk sentralbyrå, 2022a) eller sysselsettings-

statistikken (Statistisk sentralbyrå, 2022b). I lønnsstatistikken som omfatter alle arbeidsforhold med 

lønn var andelen heltidsansatte på over 65 prosent, mens tilsvarende i utenforgruppen var knapt 55 

prosent i februar 2020 (vedleggstabell C4–C5).  

Vi finner tilsvarende når vi summerer heltidsekvivalenter, altså antall månedsverk (hele jobber). Av 

de som tilhørte utenforgruppen var 75 prosent av månedsverkene samlet på heltidsstillinger. 

Tilsvarende for alle arbeidsforhold i lønnsstatistikken var 82 prosent av månedsverkene samlet på 

heltidsjobber. 

Arbeidstid målt som stillingsprosent varierer generelt en del mellom ulike næringer. Næringer som 

vi tidligere har vist hadde mye representasjon fra personer i utenforgruppen, hadde også mange 

jobber med lavere stillingsprosent. 

Figur 4.7 Gjennomsnittlig stillingsprosent for jobber med personer i utenforgruppen i november 2016 og 2020 

som hadde en jobb i februar samme år, etter utvalgte næringer i februar. Personer bosatt 2015–2020. 

Prosent 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, System for persondata (SFP) og Antall arbeidsforhold og lønn. Se figurdata 4.7 i vedlegget «Tallgrunnlag for figurer». 
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I figur 4.7 har vi trukket frem noen av de næringene der vi finner flest jobber knyttet til personer i 

utenforgruppen. Næringene helse- og sosialtjenester, overnatting og servering og varehandel skiller 

seg ut. I annen statistikk viser de også en stor andel deltid (Statistisk sentralbyrå, 2022e). For 

utenforgruppen som vi undersøker her, var imidlertid andelen deltid og andelen med lave 

deltidsprosenter større enn vi finner i lønnsstatistikken for samme næring.  

Næringene industri og bygge- og anleggsvirksomhet er typiske eksempler på næringer med høy 

andel heltid, noe vi også finner for jobber som utenforgruppen hadde i disse to næringene. Allikevel 

var det totalt få jobber i disse næringene som kunne knyttes til utenforgruppen. Innenfor helse- og 

sosialtjenester, overnatting og servering og varehandel hadde utenforgruppen derimot flere jobber. 

Der var andelen med lave stillingsprosenter betydelig sammenliknet med industri og bygge- og 

anleggsvirksomhet. 

4.3. Hvordan er det med lønnsnivået i forskjellige yrker/næringer sammenliknet med 
øvrige arbeidsforhold?  

I dette delkapitlet skal vi rette oppmerksomheten mot lønn – nærmere bestemt månedslønn per 

heltidsekvivalent som benyttes i lønnsstatistikken (Statistisk sentralbyrå, 2022a). Månedslønnen 

omfatter avtalt lønn, bonuser og uregelmessige tillegg. Omregningen til heltidsekvivalenter 

innebærer at vi kan sammenlikne månedslønnen til heltidsjobber og deltidsjobber. I tillegg gjør det 

at vi kan gruppere heltids- og deltidsjobber sammen, uten å forstyrre bildet av lønnsnivået for en 

full avtalt stillingsprosent. 

I figur 4.1 viste vi hvor mange personer i utenforgruppen som hadde jobb i løpet av året fordelt på 

den prioriterte arbeidsstyrkestatusen i november. I tabell 4.1 ser vi på hvordan jobbene som de 

hadde i februar 2020 fordelte seg på arbeidsstyrkestatusen de endte med i november samme år. 

Samtidig viser vi antall månedsverk dette utgjorde og gjennomsnittlig månedslønn for jobbene.  

Hele 70 prosent av jobbene og over 75 prosent av heltidsekvivalentene var knyttet til gruppen med 

registrerte helt arbeidsledige og de med ukjent status. Mange av de som endte med ukjent status i 

november, men hadde jobb i februar (noen til og med på fulltid) kan ha hatt ordinære løp i 

arbeidsmarkedet. Allikevel ble de ikke fanget opp med noen aktivitet i november grunnet for 

eksempel jobbskifte.  

Gruppen som i november var registrert som mottakere av uføretrygd hadde klart lavest stillings-

prosent i gjennomsnitt. Deltidsjobber dominerte og ofte med små deltidsprosenter sammenliknet 

med de andre gruppene. Det sistnevnte faller naturlig da uførhet er knyttet til nedsatt arbeidsevne, 

men som kan kombineres med arbeid til en viss grad. Det var derfor noen som hadde jobber med 

lav stillingsprosent og disse jobbene synes heller ikke å vedvare over mange måneder. Øvrige 

grupper blant de som var utenfor i november hadde oftere større stillingsbrøker og jobbene varte 

flere måneder.  

Tabell 4.1 Jobber, heltidsekvivalenter og gjennomsnittlig månedslønn til personer i utenforgruppen i november 

2020 med jobb i februar samme år, etter prioritert arbeidsstyrkestatus. Personer bosatt 2015–2020. 

Antall og kroner 

Prioritert arbeidsstyrkestatus per november 2020  

 Antall  

jobber  

Antall  

heltidsekvivalenter 

 Gjennomsnittlig 

månedslønn   

I alt  78 648  57 437  42 590  

Registrert helt arbeidsledig  31 469  24 257  40 910  

Andre ordninger  8 156  6 184  39 700  

Mottakere av arbeidsavklaringspenger  7 871  5 166  40 630  

Mottakere av uføretrygd  7 208  2 775  38 760  

Ukjent status  23 944  19 055  46 740  

Kilde: Statistisk sentralbyrå, System for persondata (SFP) og Antall arbeidsforhold og lønn.  
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Både i februar 2016 (vedleggstabell C7) og 2020 finner vi at lønnsnivået til de som påfølgende 

november ble registrert med ukjent status var høyere enn for de andre utenforstatusene. Jobbene 

til de med ukjent status i november hadde en månedslønn som var drøyt 14 prosent høyere enn de 

som var registrert som arbeidsledige i november. Samme situasjon var også tilfelle i februar 2016, 

men da var forskjellen mye mindre. Smitteverntiltakene i 2020 medførte at noen lønnstakere i 

næringer som var hardt rammet av tiltakene lettere ble arbeidsledig. Et felles kjennetegn for disse 

var at lønnsnivået var lavere (Grini et al., 2021), for eksempel for jobber i overnatting og servering. 

De nevnte jobbene som de mistet bidro dermed til å øke forskjellen mellom de registrerte helt 

ledige og gruppen med ukjent status i 2020 sammenliknet med situasjonen årene før.  

Personer som var utenfor i 2020 hadde en fordeling på yrker som peker ut hvorfor lønnsnivået var 

lavere enn tilsvarende for alle arbeidsforhold som vi finner i lønnsstatistikken. Figuren nedenfor 

viser variasjonen i lønnsnivå etter næring.  

Figur 4.8 Månedslønn i utvalgte næringer i alt og for personer som var i utenforgruppen i november 2020 med 

jobb i februar samme år. Personer bosatt 2015–2020. Kroner 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, System for persondata (SFP) og Antall arbeidsforhold og lønn. Se figurdata 4.8 i vedlegget «Tallgrunnlag for figurer». 

Figur 4.8 viser situasjonen per februar 2020, og vi sammenlikner lønnsnivået for utenforgruppen fra 

november 2020 med alle jobber gjennom bruk av kvartalsvis statistikk (Statistisk sentralbyrå, 2022d). 

Omregningen til heltidsekvivalenter innebærer at vi kan sammenlikne månedslønnen til heltids- og 

deltidsjobber. For alle næringene, unntatt finansiering og forsikring, var lønnsnivået lavere for de i 

utenforgruppen enn for alle arbeidsforhold på samme tidspunkt. 

Vi kan måle forskjellen i lønnsnivået ved å måle hvor stor andel lønnen til de i utenforgruppen var 

sammenliknet med alle arbeidsforhold. Med andre ord ved å dele tallene fra figur 4.8 får vi en andel 

som kan benyttes for å si noe om forskjellen mellom utenforgruppen og alle arbeidsforhold med 

lønn. Dersom differansen er 100 prosent var altså lønnen lik. Er prosenten derimot mindre enn 100 

var lønnen til utenforgruppen mindre enn for alle, og omvendt når prosenten er over 100. Det siste 

er kun relevant for finansiering og forsikring der andelen var 104 prosent. Hovedårsaken til dette er 

at det var få som hadde jobb i finans og forsikring (knapt 600) blant de som tilhørte utenforgruppen. 
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Derfor kan noen få høye lønninger fort trekke lønnsnivået opp i en liten gruppe. For de øvrige 

næringene varierte det relative forholdet mellom drøyt 80 prosent opp til 97 prosent. Næringene 

varehandel og overnatting og servering hadde mange jobber knyttet til personer som tilhørte 

utenforgruppen. I disse næringene var ikke lønningene så forskjellig, med et forholdstall på 

henholdsvis 91 prosent og 97 prosent. Innenfor helse- og sosialtjenester der vi også fant mange fra 

utenforgruppen var derimot forskjellen på 83 prosent og dermed betydelig større. 

Som vi har drøftet tidligere i kapitlet var jobbene som utenforgruppen hadde oftere deltidsjobber og 

i yrker med lavere krav til utdanning. Nettopp utdanningsnivået var noe lavere blant de som var å 

finne i utenforgruppen hvert enkelt år. Næringene vi ser med lavest lønnsnivå er næringer som kan 

tilby nettopp jobber som personer i utenforgruppen oftere passer inn i.  

Blant utenforgruppen var det selvsagt mange med høyere utdanning og med lengre arbeidserfaring, 

og personer som hadde vært i lederyrker. Disse var imidlertid dårligere representert blant de i 

utenforgruppen enn i arbeidsmarkedet ellers.  
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5. Inntekt – lavere inntekter og dårligere utvikling 
Personer i utenforskap er først og fremst definert ut fra at de står utenfor arbeid og arbeidsrettet 

aktivitet. Når vi da vet at yrkesinntekter er den viktigste inntektskilden for flertallet av befolkningen, 

og at yrkesinntekter også er sentralt for opptjening av pensjon, er det viktig å belyse hvilke inntekter 

personer i utenforskap har, og hvor store disse inntektene er.  

I denne delen av rapporten skal vi først se litt på inntektsnivået for personer utenfor i 2015, som et 

utgangspunkt for videre inntektsutvikling. Videre går vi over til å se på inntektene i 2020 og 

sammenligner personer som har opplevd 1 eller flere år med utenforskap med personer som ikke 

har opplevd dette. Ved å se på antall år utenfor og når det inntraff, skal vi også belyse 

inntektsutvikling fra 2015 til 2020. Til slutt i dette kapitlet skal vi se nærmere på om det finnes 

personer som vi definerer som utenfor, men som likevel har betydelige økonomiske ressurser å leve 

av, samt hvem som er helt uten økonomisk aktivitet.  

Utvalgte funn er: 

• Personer med ett og to år utenfor hadde i 2020 henholdsvis 23 og 36 prosent lavere medianinntekt 

enn de med 0 år utenfor i perioden 2015–2020. 

• Den negative innvirkningen på inntekt ser ut til å avta etter hvert som utenforskapet varer over tid. 

Mange år i utenforskap resulterte likevel i inntekter som utgjorde bare 54–57 prosent av nivået 

blant dem som ikke har opplevd utenforskap.  

• Mye av forklaringen ligger i forskjellene i reduserte yrkesinntekter blant dem som har vært utenfor. 

Både andelen som har slike inntekter og nivået på inntekten de faktisk oppnår gjennom 

yrkesaktivitet faller med antall år i utenforskap.  

• Ved lang varighet av utenforskapet stopper imidlertid reduksjonen av inntekt etter skatt noe opp 

fordi mange mottar helserelaterte ytelser som sikrer et visst minimumsnivå av inntekt.  

• For dem som beveger seg litt inn og ut av utenforskap, ser det ut til at den første overgangen til 

utenforskapet har størst negativ effekt på inntekten. 

5.1. Startåret 2015 

Vi holder hos her til populasjonen der pensjonister er tatt ut, og vi sitter igjen med 2 928 000 

personer som vi finner vi igjen i alle 6 årgangene (se kapittel 2.1). Av disse, var det 2 908 000 som 

tilhørte en privathusholdning i 2015 og som vi dermed kan følge i inntektsstatistikken. Av disse igjen 

var 433 300 definert som utenfor.   

Vi begynner å følge personene i vårt utvalg i 2015, og da er det rimelig å stille spørsmålet om hva 

personer i utenforskap levde av sammenlignet med personer som ikke var utenfor det året. Det kan 

også gi en pekepinn på aktivitet blant dem utenfor som vi ikke fanger opp med en definisjon av 

utenforskap som tar utgangspunkt i statusen per november.  

Inntektsforskjellene er tydelige – personer i utenforskap hadde i 2015 en median inntekt etter skatt 

som bare utgjorde 61 prosent av medianen for dem som ikke var utenfor det året (figur 5.1). 

Forskjellen var minst blant de yngste, der også inntektsnivået er absolutt lavest. De relativt store 

forskjellene er en konsekvens av at personer i utenforskap i langt større grad enn andre var 

avhengige av overføringer fra det offentlige, og nivået på overføringer er langt lavere enn hva man 

kan oppnå fra yrkesaktivitet. Inntektsregnskapet (figur 5.2) viser at personer i utenforskap mottok 

nesten 7 av 10 inntektskroner fra overføringer, mens personer som ikke er utenfor hentet mer enn 

8 av 10 kroner fra yrkesaktivitet.  
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Figur 5.1 Median inntekt etter skatt i 2015, etter alder og utenforskapsstatus. Personer bosatt 2015–2020. Kroner  

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger. Se figurdata 5.1 i vedlegget «Tallgrunnlag for figurer». 

Utenforskap er definert ut fra at man ikke er i arbeid, utdanning eller arbeidsrettet trening. Dermed 

skulle en kanskje forvente at det ikke forekom yrkesinntekter i denne gruppen, men i kapitlet om 

jobber så vi at vel 116 00 personer i gruppen vi definerer som utenfor deltar i arbeidslivet til en viss 

grad (figur 4.1). I og med at yrkesinntekter måles over et helt år, mens utenforskap er definert ut fra 

status i november, finner vi dermed yrkesinntekt for 39 prosent av dem som var utenfor i 2015. I all 

hovedsak var dette i form av lønn som omtalt for 2016, 2018 og 2020 i kapittel 4, og ikke inntekt fra 

næring. Blant dem som ikke var utenfor i 2015, hadde hele 97 prosent yrkesinntekt, hvorav 94 

prosent hadde lønn utbetalt av en arbeidsgiver.  

Den gjennomsnittlige yrkesinntekten til de som var i utenforskap, men likevel hadde noe 

yrkesaktivitet i 2015, var 158 600 kroner. Til sammenligning hadde yrkesaktive som ikke var i 

utenforskap 453 300 kroner i gjennomsnitt. Med lav andel yrkesaktive som også hadde lave 

yrkesinntekter, som igjen viser tilbake til høy deltidsandel og jobber med relativt lavt lønnsnivå, blir 

det dermed svært stor forskjell i de gjennomsnittlige yrkesinntektene når vi sammenligner alle som 

var utenfor med alle som ikke var det (61 500 kroner mot 438 000 kroner). Det er den vesentligste 

forklaringen på den totale inntektsforskjellen mellom gruppene. Til en viss grad ble forskjellene i 

yrkesinntekter kompensert av høyrere overføringer til dem i utenforskap, men forskjellen i 

overføringer var ikke større enn 137 100 kroner.  

Når vi ser på sammensetning og forskjell i inntekter er det også viktig å nyansere etter alder1. Det 

viser også forskjeller innad i utenforgruppen, der vi ser at yrkesinntektene utgjorde en mindre andel 

av inntekten med økende alder, mens det motsatte var tilfelle for overføringene. Denne tendensen 

ser vi ikke for dem som ikke var i utenforskap i 2015, snarere tvert imot. Litt over halvparten av de 

yngste i utenforskap (18–24 åringene) hadde yrkesinntekter i 2015. Selv om beløpet var relativt 

beskjedent (90 300 kroner for de som hadde slik inntekt) utgjorde yrkesinntektene likevel 36 prosent 

av den samlede inntekten for hele denne aldersgruppen. Blant 25–39 åringer som var utenfor, 

hadde litt under halvparten yrkesinntekter i løpet av 2015. Yrkesinntektene både for de som hadde 

slik inntekt og for aldersgruppen totalt var i gjennomsnitt høyere enn blant 18–24 åringene. Likevel 

                                                        
1 I dette kapitlet benytter vi en litt grovere aldersinndeling enn det som benyttes tidligere i rapporten.   
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utgjorde yrkesinntekter en mindre andel av den samlede inntekten i denne gruppen fordi også 

overføringene var betydelig høyere.   

Den relative betydningen av yrkesinntekter for dem i utenforskap fortsetter å synke med økende 

alder. I all hovedsak fordi det blir mindre andeler som faktisk hadde yrkesinntekter i løpet av året. I 

alt 34 prosent av 40–54 åringene og 26 prosent av 55–66 åringene i utenforskap hadde yrkesinntekt 

i 2015. Dermed kom «bare» henholdsvis 22 og 12 prosent av den samlede inntekten i disse 

aldersgruppene fra yrkesaktivitet. Også her er den åpenbare forklaringen at avhengigheten av 

overføringer øker med alder. Der 25–39 åringene i utenforskap mottok 64 prosent av inntekten fra 

overføringer, var tilsvarende andel blant 40–54 åringene 68 prosent og blant 55–66 åringene hele 77 

prosent.  

Figur 5.2 Inntektsregnskap 2015, etter alder og utenforskapsstatus. Personer bosatt 2015–2020. Prosent 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger. Se figurdata 5.2 i vedlegget «Tallgrunnlag for figurer». 

Endringen i inntektssammensetning med alder henger nøye sammen med årsakene bak 

utenforskapet, som også endrer seg med alder som vist i kapittel 3. Dette ser vi ikke minst ved økt 

innslag av helserelaterte ytelser til erstatning for yrkesinntekt, slik som uføretrygd og 

arbeidsavklaringspenger (AAP). Andelen som mottok uføretrygd økte fra 6 prosent blant de yngste 

(18–24 åringene) til 68 prosent blant de eldste (55–66 åringene). Andelene som mottok AAP er 

derimot noe jevnere etter alder, med størst andel mottakere blant 40–54 åringene (23 prosent). En 

person kan motta begge disse ytelsene i løpet av et år, så her kan det også være noe overlapp 

mellom mottakere av dem. I og med at dette er ytelser som har et garantert minimumsnivå, var det 

ikke veldig stor variasjon i beløp blant dem som mottok. Det er derfor først og fremst antallet 

mottakere i de ulike aldersgruppene som fører til at dette var en viktig inntektskilde for de eldste i 

utenforskap. 

Det er også verdt å merke seg at de yngste i utenforskap i 2015 hadde en median inntekt etter skatt 

som var 30 prosent lavere enn de i samme alder som ikke var utenfor. Dette var relativt mindre 

forskjell enn for personer i alderen 25–66 år, der de utenfor hadde et inntektsnivå som lå 40–42 

prosent under nivået for andre i samme aldersgruppe. Dette har naturlig sammenheng med et 

generelt lavt inntektsnivå i denne aldersgruppen, som gjerne befinner seg i en tidlig etableringsfase.  

Ikke minst ser vi det ved et betydelig innslag av studenter i aldersgruppen. Blant de yngste som ikke 

var utenfor, mottok 56 prosent stipend eller lån fra Lånekassa i 2015. Blant dem i samme alder som 
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var utenfor mottok også 23 prosent denne typen støtte, noe som tyder på en viss 

utdanningsaktivitet også i denne gruppen. En mulig forklaring på at de likevel har blitt definert som 

utenfor er at utdanningsaktivitet har foregått første halvår, men ikke i november når vi måler 

utenforskapet, altså beslektet med det vi så for yrkesaktivitet.   

Noe annet som indikerer at personer i utenforskap er mer økonomisk utsatte enn andre er at 14 

prosent mottok sosialhjelp i 2015, og en like stor andel mottok bostøtte. Begge disse ordningene er 

betinget av økonomiske vansker, og bare to prosent av dem som ikke var utenfor mottok disse 

ytelsene. Det er spesielt blant de unge utenfor at vi finner høye andeler som trengte sosialhjelp, 

mens andelen som mottok bostøtte var høyest blant dem i alderen 25–39 år.   

Den enkeltes økonomiske velferd påvirkes ikke bare av egen inntekt, men også av inntekten til 

husholdningen en tilhører. For å sammenligne økonomisk velferd på tvers av husholdninger av ulik 

størrelse og sammensetning, benytter vi en såkalt ekvivalentinntekt eller inntekt per forbruksenhet 

(se kapittel 1.3 for forklaring). Også denne tilnærmingen viser at utenforskap henger sammen med 

en svekkelse av den økonomiske velferden. I størst grad gjelder dette for personer over 25 år som 

var i utenforskap. De tilhørte husholdninger som typisk hadde 32–33 prosent lavere inntekter per 

forbruksenhet (median) sammenlignet med hva som var tilfelle for personer som var ikke var i 

utenforskap i 2015. For de yngste var ikke denne forskjellen like stor. Igjen henger det delvis 

sammen med at selve inntektsnivået var lavere i denne aldersgruppen siden mange er i en 

etableringsfase, men det at en del unge fremdeles tilhører foreldrehusholdninger kan også dempe 

negative utslag av utenforskap. Vi kan for eksempel også observere at de yngste i utenforskap 

tilhørte husholdninger med høyere inntektsnivå enn 25–39 åringene i utenforskap. 

Figur 5.3 Median inntekt etter skatt per forbruksenhet i 2015, etter alder og utenforskapsstatus. Personer bosatt 

2015–2020. Prosent 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger. Se figurdata 5.3 i vedlegget «Tallgrunnlag for figurer». 

Det at personer i utenforskap ikke bare har lavere personlige inntekter, men også tilhører 

husholdninger med lavere inntekter, medfører at denne gruppen var betydelig overrepresentert i 

lavinntektsgrupper. I 2015 tilhørte 29 prosent av alle i utenforskap lavinntektsgruppen EU60 (se 

kapittel 1.3 for definisjon), mens det gjaldt 10 prosent av dem som ikke var i utenforskap. Lavinntekt 

forekommer oftere blant unge voksne enn blant eldre, så for 18–24 åringene var lavinntektsandelen 

29 prosent blant dem som ikke var utenfor i 2015, mens den var på 37 prosent blant dem utenfor. 
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Andelen reduseres raskt med alder for dem som ikke var utenfor, og var nede på 3 prosent for 55–

66 åringene. Også blant dem utenfor er det en reduksjon med alder, men den er ikke like markant 

og andelen blant 55–66 åringene var oppe i 17 prosent.   

Figur 5.4 Andel personer under lavinntektsgrensen (EU60) i 2015, etter alder og utenforskapsstatus. Personer 

bosatt 2015–2020. Prosent 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger. Se figurdata 5.4 i vedlegget «Tallgrunnlag for figurer». 

5.2. Utenforskap over tid og inntekt i 2020 

Mens 2015 representerer et startpunkt, kan vi se på 2020 som et slags sluttpunkt inntektsmessig. En 

oversikt der vi ser på inntekter og fordeler etter antall år i utenforskap kan gi et bilde av hvordan 

utenforskapet påvirker den økonomiske velferden over tid. Tidligere analyser har vist at personer 

som har opplevd utenforskap som ung, og der utenforskapet har vart lenge, blir hengende etter i 

inntektsutvikling (Normann & Hetland, 2021). En kunnskapsoppsummering fra 2021 peker også på 

såkalte «scarring effects» der utenforskap har negative konsekvenser for blant annet senere 

inntektsutvikling (Fyhn et al., 2021). Felles for mange analyser av konsekvenser av utenforskap er at 

de fokuserer på unge. Her tar vi for oss alle som var 18–66 år i 2015, og vi skal først se på inntekt i 

2020 uten å ta hensyn til hvilke(t) av årene utenforskapet skjedde. Det kommer vi mer tilbake til 

etter hvert. 

Personer som var 18–66 år i 2015 og som ikke hadde vært registrert som utenfor i noen av årene fra 

2015 til 2020 hadde en median inntekt etter skatt på 439 400 kroner i 2020 (figur 5.5). For dem med 

utenforskap i 1 år, var medianen på 338 400 kroner, og videre ned til 280 800 kroner for dem med 2 

år utenfor. Det er altså henholdsvis 23 og 36 prosent lavere inntekt enn for dem uten utenforskap. 

Med 3 år utenfor ble inntekten enda lavere (249 800 kroner). Forskjellen mellom dem med 3 og 4 år 

utenfor er ikke veldig stor, bare 11 700 kroner, og det er relativt liten forskjell mellom personer som 

har vært fra 3 til 6 år i utenforskap. Det kan altså se ut til at den negative innvirkningen på inntekt 

avtar etter hvert som utenforskapet varer over tid. Mange år i utenforskap (3–6 år) medfører likevel 

et økonomisk velferdsnivå basert på personlige inntekter som utgjorde bare 54–57 prosent av nivået 

blant dem som ikke hadde opplevd utenforskap. 
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Figur 5.5 Median inntekt etter skatt i 2020, etter alder i 2015 og antall år utenfor 2015–2020. Personer bosatt 

2015–2020. Kroner  

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger. Se figurdata 5.5 i vedlegget «Tallgrunnlag for figurer». 

Som vi så fra utgangspunktet i 2015, og som igjen i stor grad følger definisjonen av utenforskap, er 

det først og fremst reduksjonen av yrkesinntekter som følger med utenforskap som igjen bidrar til 

inntektsforskjellene vi ser i figur 5.5. De uten utenforskap i perioden hadde i 2020 en 

gjennomsnittlig yrkesinntekt (i all hovedsak lønn) på 587 600 kroner, hvilket var 85 prosent av den 

samlede inntekten i denne gruppen (figur 5.6). Nivået falt til 341 600 kroner allerede for dem med 

registrert utenforskap i ett år, altså en reduksjon på hele 42 prosent. Samtidig var yrkesinntekter 

fremdeles klart viktigste inntektskilde og utgjorde 70 prosent av samlet inntekt. Gjennomsnittlige 

yrkesinntekter i 2020 fortsatte å synke med antall år i utenforskap. De med 2 år utenfor hentet 53 

prosent av inntektene sine fra yrkesaktivitet, mens for dem med 3 år utenfor var ikke yrkesinntekter 

lenger viktigste inntektskilde i og med at den bare utgjorde 36 prosent av samlet inntekt. For dem 

med 4 år utenfor var yrkesinntekten helt nede i 64 100 kroner, mens de som hadde vært utenfor i 

alle årene knapt hadde yrkesinntekt (8 400 kroner i gjennomsnitt). Da er det naturligvis andre 

inntektskilder som er avgjørende for det totale inntektsnivået i gruppene.      

Som i 2015 er andelene som faktisk hadde yrkesinntekter en viktig faktor. Hele 99 prosent av dem 

som ikke hadde vært utenfor noen år hadde yrkesinntekt i 2020, mens andelene sank til henholdsvis 

95, 79 og 57 prosent med 1 til 3 års utenforskap. Denne synkende andelen, sammen med at 

yrkesinntektene for de som var i arbeid sank fra 590 800 kroner for de uten utenforskap til 211 600 

kroner for de med 3 år utenfor, er derfor en vesentlig forklaring på at yrkesinntektene utgjør en 

mindre andel av inntektene for dem med utenforskap og dermed på inntektsfallet vi ser i figur 5.5.   

Både andelen med yrkesinntekt og størrelsen på inntekten de faktisk mottok forsetter å falle med 4 

til 6 års utenforskap. Henholdsvis 38, 25 og 7 prosent hadde yrkesinntekter, og gjennomsnittet for 

dem som hadde slik inntekt synker også fra 162 800 til 88 100 og videre ned til 75 800 kroner. 

Likevel ser vi at medianinntekten ikke fortsetter å falle tilsvarende.      

Forklaringen på dette finner vi i overføringene. Personer med mange år utenfor mottok i stor grad 

helserelaterte ytelser som har et minstenivå som gjør at mottakerne er sikret mot å falle under et 

minimumsnivå av inntekt. For eksempel mottok 37 prosent av dem med 4 år utenfor uføretrygd i 

2020, andelene blant dem med 5 og 6 år steg til henholdsvis 53 og 78 prosent. I tillegg var det 
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betydelige andeler blant dem med 4 og 5 år utenfor som mottok arbeidsavklaringspenger. Dette 

medfører at totale overføringer blir en svært viktig del av den samlede inntekten. Allerede for dem 

med bare 3 år utenfor utgjorde overføringer litt over halvparten av den samlede inntekten i 2020, 

men tilsvarende andel øker til henholdsvis 71, 82 og 90 prosent for dem med 4 til 6 år utenfor. 

Det at noen ytelser sikrer et visst inntektsnivå er kanskje mest tydelig blant de yngste, de som var fra 

18–39 år i 2015. Med antall år i utenforskap øker også andelen uføretrygdede. Halvparten av 18–24-

åringene og 6 av 10 25–39 åringer som var utenfor i alle årene er uføre, og dette medvirker til at de 

med utenforskap i alle årene faktisk har en litt høyere medianinntekt enn de som var utenfor i 2–3 

år. Fra figur 5.6 (inntektsregnskap) merker vi oss også at i tillegg til en økende overføringsandel med 

antall år utenfor, utgjør skattefrie overføringer en større del av inntekten for de yngre utenfor 

sammenlignet med de som er 40 år og eldre. For det første skyldes det at flere yngre naturlig nok 

mottar barnetrygd, men det har også betydning at de yngre oftere mottar sosialhjelp og bostøtte. 

Det tyder også på at de yngre med mange år i utenforskap antagelig er i en vanskeligere økonomisk 

situasjon enn de litt eldre med tilsvarende antall år utenfor.    

Figur 5.6 Inntektsregnskap 2020, etter alder i 2015 og antall år utenfor 2015–2020. Personer bosatt 2015–2020.  

Andel 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger. Se figurdata 5.6 i vedlegget «Tallgrunnlag for figurer». 

Igjen kan vi også se på inntekt per forbruksenhet for å sammenligne økonomisk velferd på tvers av 

ulike husholdningstyper etter både alder og antall år utenfor. Igjen er hovedtrekkene at personer i 

utenforskap ikke bare har synkende personlige inntekter med antall år utenfor, det gjelder også i 

stor grad for inntektene til husholdningene de tilhører (figur 5.7) slik at den økonomiske velferden 

svekkes. Men, som for de personlige inntektene ser det ut til at fallet i medianinntekt per 

forbruksenhet avtok når personene kom opp i 4 til 6 års utenforskap. Dette er mest synlig for de 

under 40 år, og det er nærliggende å anta at dette har sammenheng med yrkesinntekter og 

overføringer på samme måte som for de individuelle inntektene omtalt over.  
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Figur 5.7 Median inntekt etter skatt per forbruksenhet 2020, etter alder i 2015 og antall år utenfor 2015–2020. 

Personer bosatt 2015–2020. Kroner 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger. Se figurdata 5.7 i vedlegget «Tallgrunnlag for figurer». 

I figur 5.8 ser vi hvor stor andel i ulike aldersgrupper som hadde minst 1 år i lavinntekt etter antall år 

de var utenfor. Som når vi så kun på 2015, er det åpenbart at utenforgruppen er betydelig 

overrepresentert i lavinntekt, selv om så mange som 17 prosent av dem som ikke var utenfor også 

var i lavinntektsgruppen minst én gang fra 2015 til 2020. Andelen er først og fremst preget av at 

mange unge er innom lavinntektsgruppen på et eller annet tidspunkt. 59 prosent av de som var 18–

24 år i 2015 var i lavinntektsgruppen minst én gang fram til 2020, selv om de ikke på noe tidspunkt 

var definert som utenfor. De yngste har også en klar tendens til å bli i lavinntekt over flere år enn de 

litt eldre.   

Som en konsekvens av at inntekt per forbruksenhet har vært relativt lav for dem som var utenfor i 

løpet av perioden 2015–2020, er andelene som også har opplevd lavinntekt naturligvis langt større 

enn blant dem som ikke har vært utenfor. Lavinntektsandeler øker fram til 5 år med utenforskap, 

men reduseres litt igjen med 6 år utenfor. Dette gjelder alle aldersgrupper, og er antagelig en 

konsekvens av at de med lengst utenforskap oftere har ytelser med et minstebeløp. Risikoen for 

flere år i lavinntektsgruppen øker også med antall år utenfor, og også her er de yngste mest utsatt. 

Hele 20 prosent av de yngste som var utenfor i alle årene har også hatt lavinntekt alle årene. 

Tilsvarende andel blant dem som var 55–66 år i 2015 og hadde alle årene i utenforskap var på 10 

prosent. 
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Figur 5.8 Antall år under lavinntektsgrensen (EU60) 2015–2020, etter alder i 2015 og antall år utenfor 2015–2020. 

Personer bosatt 2015–2020. Prosent 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger. Se figurdata 5.8 i vedlegget «Tallgrunnlag for figurer». 

Inntektsutvikling og år utenfor 
I analysen av inntekt i 2020 ut fra antall år utenfor, er det naturligvis også av stor betydning om 

vedkommende var utenfor i 2020 eller ikke. 2020 var i tillegg et ganske spesielt år siden 

arbeidsmarkedet var preget av pandemitiltak, og det hadde også innvirkning på utenforskap (se 

kapittel 2.2). I den gruppen vi analyserer her, hadde 284 900 personer utenforskap i 1 år og hele 25 

prosent (70 100 personer) av dem opplevde dette nettopp i 2020. Av de totalt 507 300 personene 

som var utenfor i 2020, hadde 43 prosent (216 800 personer) vært utenfor i alle 6 årene vi 

analyserer, mens resten fordeler seg ganske jevnt på 1–5 år utenfor.  

De som var utenfor i 2020 hadde naturlig nok lavere medianinntekt etter skatt enn de som ikke var 

utenfor i 2020. Det gjelder også når vi sammenligner personer med ulik varighet på utenforskapet. 

Differansen var størst for dem med 1 til 3 år utenfor, mens den var ganske liten for dem som hadde 

vært 4 og 5 år utenfor. Det kan tyde på at man ikke «henter» seg raskt inn inntektsmessig dersom 

man tidligere har vært utenfor i flere perioder. Samtidig trekkes inntektsnivået i 2020 noe ned for 

dem med totalt 1 år i utenforskap fordi relativt mange opplevde utenforskapet akkurat i det året.  

For å komme litt nærmere et svar på hvordan år i utenforskap påvirker inntekt og inntektsutvikling, 

skal vi derfor se på median inntekt etter skatt i årene 2015 til 2020 fordelt etter hvilke år personene i 

vårt utvalg har vært utenfor og ikke. Inntektene måles her i 2020-kroner slik at tidligere års inntekter 

blir justert med konsumprisindeks. Med 6 år i perioden er det til sammen 64 mulige kombinasjoner 

av år innenfor og utenfor. Vi kan ikke gå inn på alle mulige kombinasjoner, men kan vise noen 

varianter for å illustrere hvordan det påvirker inntektsutviklingen (fullstendig oversikt finnes i 

vedleggstabell D1). Her vil sammensetningen av gruppene og årsakene til utenforskapet, som omtalt 

i kapittel 2 og 3, ha betydning for inntektene. Forskjeller i inntektsnivå og -utvikling for de ulike 

kombinasjonene av år utenfor og ikke utenfor kan derfor ikke bare forklares med utenforskap. Som 

en følge av det må figurene 5.9a og 5.9b, samt omtalen av trekkene vi ser, ses som enkle 

beskrivelser og ikke som årsaksforklaringer. Det vil kreve grundigere behandling enn vi har rom for i 

denne rapporten.   
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Personer som ikke var utenfor i noen av årene hadde en medianinntekt på 361 300 kroner i 2015, 

tilsvarende 401 800 2020-kroner. I 2020 hadde medianen i denne gruppen økt til 439 400 kroner, 

noe som ga en realvekst på 9,4 prosent (figur 5.9a, gruppe 000000) for hele perioden, og den årlige 

veksten var i tillegg positiv i alle årene for denne gruppen. Medianinntekten sto derimot nesten stille 

for de som var utenfor alle årene. En medianinntekt på 243 400 kroner i 2020 er for det første 

betydelig lavere enn for de som ikke hadde vært utenfor i det hele tatt, og bare 200 2020-kroner 

mer enn i 2015 (figur 5.9b, gruppe 111111). Dermed var realveksten på bare 0,1 prosent for hele 

perioden. I tillegg svingte utviklingen litt fra år til år i denne gruppen, fra 2015 til 2016 og fra 2017 til 

2018 hadde de en realinntektsnedgang.   

Figur 5.9a Median inntekt etter skatt 2015–2020, etter år utenfor 2015–2020 (utvalgte kombinasjoner)1. Personer 

bosatt 2015–2020. 2020-kroner 

 

1 År utenfor er angitt med 1, ikke utenfor er angitt med 0. Posisjon angir hvilket år det gjelder. Første siffer angir status i 2015, siste siffer i 2020. 

For eksempel betyr 000100 at personen var utenfor i 2018, men ikke noen av de andre årene. 011010 betyr at vedkommende var utenfor i 

2016, 2017 og 2019, men ikke i 2015, 2018 og 2020.   

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger. Se figurdata 5.9 i vedlegget «Tallgrunnlag for figurer». 
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Figur 5.9b Median inntekt etter skatt 2015–2020, etter år utenfor 2015–2020 (utvalgte kombinasjoner)1. Personer 

bosatt 2015–2020. 2020-kroner 

 

1 År utenfor er angitt med 1, ikke utenfor er angitt med 0. Posisjon angir hvilket år det gjelder. Første siffer angir status i 2015, siste siffer i 2020. 

For eksempel betyr 000100 at personen var utenfor i 2018, men ikke noen av de andre årene. 011010 betyr at vedkommende var utenfor i 

2016, 2017 og 2019, men ikke i 2015, 2018 og 2020.   

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger. Se figurdata 5.9 i vedlegget «Tallgrunnlag for figurer». 

Noen trekk vi ser i figur 5.9a og 5.9b er at sammenhengende perioder uten utenforskap gir en viss 

realinntektsvekst. Noe som på mange måter følger som en konsekvens av definisjonen av 

utenforskap er at overganger fra det å ikke være utenfor ett år til å falle utenfor det påfølgende året 

medfører til dels betydelig realinntektsnedgang, og da motsatt for de som har overgang fra 

utenforskap til ikke å være utenfor året etter. Disse følgene av overganger ser ut til å gjelde 

uavhengig av hvor mange år utenforskap har vart, og om det var i sammenhengende år eller ikke. 

For dem som beveger seg litt inn og ut av utenforskap, ser det ut til at den første overgangen til 

utenforskapet har størst negativ effekt på inntekten.  

Det vi også kan legge merke til er at inntektsnivået stabiliserer seg med flere år på rad utenfor. Dette 

har en klar sammenheng med at flere da får overføringer fra det offentlige, spesielt uføretrygd. For 

eksempel er det 78 prosent uføre blant dem som var utenfor i alle årene, 62 prosent blant dem som 

var utenfor i de 5 siste årene og 53 prosent blant dem som var utenfor de 4 siste årene.  

Det finnes grupper blant dem som minst én gang var utenfor som likevel hadde bedre 

inntektsutvikling enn dem som ikke var utenfor i det hele tatt. Det typiske for dem er at de har vært 

utenfor i enkelte år, gjerne tidlig i perioden, for så ikke å være definert som utenfor mot slutten av 

perioden. Dermed har de startet med lav inntekt i utgangspunktet og inntektsøkningen har over tid 

blitt sterkere, selv om de ikke når samme inntektsnivå som personer som ikke har vært utenfor. 

Eksempelvis er den gruppen med størst inntektsøkning i perioden (52 prosent) personer som var 

utenfor i 2015, men som ikke var utenfor i noen av de påfølgende årene (gruppe 100000). Men selv 

med så høy inntektsvekst, ender ikke medianinntekten i 2020 høyere enn 352 000 kroner. Selv for 

dem med kun ett år utenfor fem år før inntektsåret 2020 ender likevel inntekten 20 prosent lavere 

enn for dem uten utenforskap.  

Et annet eksempel på en gruppe med høy inntektsvekst fra 2015 til 2020, er de som var utenfor i de 

3 første årene av perioden, for så å ikke være utenfor de 3 siste (gruppe 111000). Disse ligner noe på 

gruppen nevnt over, men både startnivået i 2015 var lavere og den totale veksten noe svakere. Så på 
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tross av en realinntektsvekst på 45 prosent ble ikke medianinntekten i 2020 høyere enn 292 100 

kroner for denne gruppen. Samme trekk finner vi for dem som var utenfor i de 4 første årene, men 

ikke de 2 siste (gruppe 111100). De hadde en samlet inntektsvekst på 35 prosent, men 

medianinntekten i 2020 var ikke høyere enn 266 100 kroner. Et generelt trekk, som igjen følger av 

definisjonen av utenforskap, er at det har inntektsmessig stor betydning å komme seg ut av 

utenforgruppen. Likevel henger personer som har vært utenfor langt etter de som ikke har vært det 

når vi sammenligner inntektsnivå. 

En gruppe som totalt sett hadde realnedgang i inntekt er de som ikke var utenfor i noen av årene 

2015 til 2019, men som var det i 2020 (gruppe 000001). For dem falt medianinntekten med 2,9 

prosent i perioden, men hele reduksjonen skyldes et kraftig inntektsfall fra 2019 til 2020. Fra 2015 til 

2019 hadde denne gruppen en realvekst på 6,8 prosent. Dette illustrerer hvordan selve året utenfor 

har betydning, ikke bare antallet år. Spesielt viktig blir det når vi ser på inntektene i 2020 som et 

sluttresultat. Også grupper som ikke var utenfor i starten av perioden, men som falt utenfor i de 3 til 

5 siste årene av perioden hadde en klar negativ inntektsutvikling totalt sett, og det er først og fremst 

årene utenfor som trekker inntekten i negativ retning.  

Et siste generelt poeng å legge merke til er at utgangspunktet i 2015 varierer selv for personer som 

ikke var utenfor det året. Personer som ikke var utenfor i 2015, men som falt utenfor i minst 1 av de 

påfølgende årene 2016–2020, hadde et lavere inntektsnivå enn de som ikke falt utenfor i noen av 

årene etter 2015. Dette henger nok sammen med at personer som er i risiko for å havne utenfor har 

noen kjennemerker som gjør at de også har et dårligere inntektsmessig utgangspunkt. Så selv om vi 

ser klare tegn på at utenforskap påvirker inntektsutviklingen over tid, vil mange bakenforliggende 

faktorer være viktige for å forklare det lavere inntektsnivået blant dem som havner utenfor på et 

eller annet tidspunkt.  

Dersom vi trekker inn husholdningsnivået og ser på utviklingen i median inntekt per forbruksenhet 

på samme måte som over, viser det seg at utviklingen på person og husholdningsnivå samsvarer i 

stor grad (vedleggstabell D2).  Men utslagene av utenforskap på inntektsutviklingen dempes noe av 

å trekke inn husholdningsperspektivet, selv om det fremdeles er det slik at personers år i 

utenforskap har negativ betydning også for husholdningsinntekten. Utenforskap er dermed 

merkbart for den økonomiske velferden for de aller fleste.     

5.3. Kan noen i utenforskap likevel ha god økonomisk levestandard? 

Siden gruppen definert som utenfor er ganske sammensatt, der vi blant annet ikke kan skille 

mellom dem som ufrivillig havner utenfor utdanning og arbeid (eller arbeidsrettet aktivitet) og dem 

som frivillig tar seg en pause, og selv om vi har vist at personer i utenforskap jevnt over har lavere 

inntekter enn andre, kan noen ha en god økonomisk levestandard. Vi skal derfor se kort på om noen 

av dem vi definerer som utenfor har det vi kan kalle «romslig økonomi». Det kan tenkes at det da er 

lettere å ta en pause fra annen aktivitet, eller at utenforskap ikke har så alvorlige konsekvenser. Hva 

som skal defineres som romslig økonomi er åpent for diskusjon, men vi kan se litt på både inntekt 

og formue i husholdningene for å belyse dette ut fra noen litt vilkårlig valgte nivåer.  

For å ta hensyn til den økonomiske velferden, tar vi først utgangspunkt i fordelingen av inntekt etter 

skatt per forbruksenhet blant dem ikke var utenfor i noen av årene 2015–2020, og ser hvor store 

andeler av dem i utenforskap som tilhører ulike deler av fordelingen. Blant dem som var utenfor i 

2015 tilhørte 19,1 prosent, altså 82 800 personer, en husholdning som hadde inntekt i øverste 

halvdel av fordelingen (over medianverdien). Andelen synker noe med årene, og er nede på 16 

prosent, 81 100 personer, i 2020.  Det var også 8,1 prosent av dem som var utenfor i 2015 som 

tilhørte øverste fjerdedel av fordelingen (øverste inntektskvartil), og 3,4 prosent som tilhørte øverste 

tiendedel (øverste inntektsdesil). Også disse andelen synker noe med årene, og er nede i 

henholdsvis 6,6 og 2,7 prosent i 2020. Dette er likevel grupper som ikke kan betraktes som utsatte 
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for svekkede økonomiske levekår. Som illustrasjon var inntektsgrensen for øverste inntektsdesil i 

2020 på 746 100 kroner etter skatt for en enslig, mens grensen for øverste inntektskvartil var på 

592 200 kroner.   

Når dette er sagt, skal vi minne om at utenforskap måles mot slutten av året mens inntekt gjelder 

hele året. Livssituasjonen (og levekårene) kan endre seg i løpet av kort tid, så vi kan ikke slutte 

direkte fra at noen i utenforskap tilhører husholdninger med romslig inntekt til at de har valgt 

utenforskap frivillig. Ser vi på varigheten av utenforskapet, er det slik at andelene som befinner seg 

høyt opp i inntektsfordelingen synker med antall år i utenforskap. Blant de som hadde vært utenfor 

i alle årene 2015–2020 var andelen som var over mediangrensen 12,7 prosent, andelen i øverste 

kvartil 4,9 prosent og i øverste inntektsdesil fant vi 2,0 prosent av dem som hadde vært utenfor i 

seks år.  

Figur 5.10 Andel i utenforskap som tilhører ulike deler av inntektsfordelingen for inntekt per forbruksenhet 2015–

20201. Personer bosatt 2015–2020. Prosent 

 

1 Fordeling basert på personer som ikke har vært utenfor noen av årene 2015–2020.  

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger. Se figurdata 5.10 i vedlegget «Tallgrunnlag for figurer». 

5.4. Personer uten økonomisk aktivitet – hvem er det?  

Datagrunnlaget som benyttes til å definere utenforskap og lage inntektsstatistikk er basert på 

administrative registre som dekker personer registrert bosatt i landet. Fra disse registrene fremgår 

det enkelte personer som tilsynelatende ikke har noen økonomisk aktivitet siden den samlede 

personlige inntekten er 0. Dette kan skyldes flere forhold. For det første kan det være helt reelt 

siden enkelte personer blir forsørget av andre. I diskusjonen om utenforskap kan disse være 

interessante. For det andre kan det være feilkilder i registrene, og personer som vi antar er bosatte 

trenger ikke nødvendigvis å være det. For det tredje kan enkelte ha økonomisk aktivitet uten at det 

er registrert noe sted. Omfanget av det har vi ikke noe grunnlag for å vurdere. 

I hvert av årene vi dekker var det fra 16 300 til 11 100 personer som ikke hadde registrert 

økonomisk aktivitet, dette utgjør dermed bare 0,6–0,4 prosent av de vel 2,9 millioner personer vi 

dekker. De uten økonomisk aktivitet er imidlertid tydelig overrepresentert blant dem som var 

registrert som utenfor hvert av årene. Mellom 3,6 og 2,5 prosent av dem utenfor i hvert av årene har 

ingen registrert inntekt. På det meste utgjorde det 16 000 personer i 2020, mens antallet i 2017 var 

nede i 10 800. I all hovedsak er dette personer som er definert som utenfor fordi de også har ukjent 
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status i november hvert av årene (95–98 prosent i hvert av årene), men vi finner også noen som har 

status som registrert arbeidsledige uten å ha noen registrert inntekt. 

De få som ikke er registrert som utenfor, men likevel ikke hadde inntekt, er oftest studenter og 

definert som under utdanning i SFP. Også blant de som var utenfor og uten økonomisk aktivitet 

finner vi et tjuetalls personer hvert år som har mottatt lån fra Lånekassa, men ikke stipend (som er 

regnet som inntekt).  

Men hvem er personene utenfor uten egen inntekt, og hva lever de av? Vi finner dem i alle 

aldersgrupper og blant begge kjønn. Jevnt over er det likevel høyest andel blant de yngste, hvor en 

kan anta at en del blir forsørget i foreldrehusholdningen. Spesielt kan vi legge merke til 2015, da en 

del i denne gruppen var 18 år.  

Vi finner også personer fra ulike utdanningsgrupper, selv om det jevnt over er flere som har 

uoppgitt eller grunnskole som høyeste fullførte utdanning enn det er med henholdsvis 

videregående og universitet/høgskole. Det tydeligste demografiske trekket ved denne selekterte 

gruppen, er at et flertall av dem er innvandrere, fra 70 til 82 prosent de ulike årene.  

Noen av personene som ikke hadde personlig inntekt hadde heller ikke husholdningsinntekt. Da er 

det grunn til å tro at de kanskje ikke reelt sett var bosatte i landet i det aktuelle året. Nå gjelder ikke 

dette flere enn fra 3 500 personer i 2016 til 7900 personer i 2020, så selv om dette er en potensiell 

feilkilde i datagrunnlaget vil det ikke påvirke funn og analyse i nevneverdig grad.  

Figur 5.11 Andel i utenforskap som ikke har registrert inntekt 2015–2020, etter kjønn og alder i 2015. Personer 

bosatt 2015–2020 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger. Se figurdata 5.11 i vedlegget «Tallgrunnlag for figurer». 

De som ikke hadde personlig inntekt, men som tilhørte en husholdning der andre hadde inntekter, 

tilhørte likevel i hovedsak husholdninger der inntektene var lave. Den typiske inntekten per 

forbruksenhet var bare i overkant av 200 000 hvert av årene, grovt sett i underkant av halvparten av 

medianverdiene for hele gruppen som vi analyserer her. I den grad noen velger å holde seg utenfor 

økonomisk aktivitet fordi de har en romslig husholdningsinntekt, er altså ikke det noe omfattende 

fenomen.  
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Vedlegg A: Vedleggstabeller til kapittel 2 

Tabell A1.1 Utenforskapsstatus og prioritert arbeidsstyrkestatus per år i 2015 og 2016. Personer bosatt 2015–2020, 

inkl. ulike pensjonsmottakere. Antall og prosent 

  

 2015 2016 

Innenfor  Utenfor Innenfor Utenfor 

Andel Antall Andel Antall Andel Antall Andel Antall 

I alt 100,0 2 636 949  100,0 564 797  100,0 2 608 044  100,0 593 702  

Lønnstaker heltid 59,1 1 559 636  -  -  62,4 1 627 949  -  -  

Lønnstaker deltid 27,1 715 095  -  -  24,6 640 627  -  -  

Selvstendig næringsdrivende, 

oppdragstaker eller frilanser 6,0 157 399  -  -  6,1 158 539  -  -  

Registrert helt arbeidsledig -  -  11,7  65 943  -  -  10,2  60 357  

Deltakere på 

arbeidsmarkedstiltak 2,1 54 712  -  -  2,1 55 820  -  -  

Andre ordninger -  -  7,3  41 450  -  -  6,8  40 565  

Under ordinær utdanning 5,7 150 107  -  -  4,8 125 109  -  -  

Mottakere av 

arbeidsavklaringspenger -  -  12,5  70 404  -  -  11,7  69 746  

Mottakere av uføretrygd -  -  36,9 208 598  -  -  36,5 216 875  

AFP-pensjon -  -  5,0  28 218  -  -  5,9  34 964  

Alderspensjon/supplerende 

stønad -  -  1,7  9 782  -  -  6,7  39 683  

Pensjoner fra andre enn 

NAV/Folketrygden -  -  1,1  6 148  -  -  1,1  6 349  

Ukjent status -  -  23,8 134 254  -  -  21,1 125 163  

Kilde: Statistisk sentralbyrå, System for persondata (SFP). 

Tabell A1.2 Utenforskapsstatus og prioritert arbeidsstyrkestatus per år i 2017 og 2018. Personer bosatt 2015–2020, 

inkl. ulike pensjonsmottakere. Antall og prosent 

  

2017  2018 

 Innenfor Utenfor  Innenfor  Utenfor 

Andel Antall Andel Antall Andel Antall Andel Antall 

I alt 100,0 2 580 187  100,0 621 559  100,0 2 544 729  100,0 657 017  

Lønnstaker heltid 64,4 1 660 516  -  -  65,8 1 675 363  -  -  

Lønnstaker deltid 23,5 606 414  -  -  23,1 586 859  -  -  

Selvstendig næringsdrivende, 

oppdragstaker eller frilanser 6,1 158 586  -  -  6,2 156 742  -  -  

Registrert helt arbeidsledig -  -  7,9  49 101  -  -  6,8  44 904  

Deltakere på 

arbeidsmarkedstiltak 1,9 47 836  -  -  1,5 37 329  -  -  

Andre ordninger -  -  6,2  38 650  -  -  5,9  38 717  

Under ordinær utdanning 4,1 106 835  -  -  3,5 88 436  -  -  

Mottakere av 

arbeidsavklaringspenger -  -  10,9  67 557  -  -  8,8  57 635  

Mottakere av uføretrygd -  -  36,4 226 052  -  -  36,3 238 631  

AFP-pensjon -  -  6,7  41 784  -  -  7,5  49 051  

Alderspensjon/supplerende 

stønad -  -  11,7  72 592  -  -  16,2 106 200  

Pensjoner fra andre enn 

NAV/Folketrygden -  -  1,0  6 316  -  -  1,0  6 554  

Ukjent status -  -  19,2 119 507  -  -  17,6 115 325  

Kilde: Statistisk sentralbyrå, System for persondata (SFP). 
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Tabell A1.3 Utenforskapsstatus og prioritert arbeidsstyrkestatus per år i 2019 og 2020. Personer bosatt 2015–2020, 

inkl. ulike pensjonsmottakere. Antall og prosent 

  

2019  2020 

 Innenfor  Utenfor  Innenfor Utenfor 

Andel Antall Andel Antall Andel Antall Andel Antall 

I alt 100,0 2 502 974  100,0 698 772  100,0 2 424 882  100,0 776 864  

Lønnstaker heltid 67,4 1 688 253  -  -  68,2 1 653 428  -  -  

Lønnstaker deltid 22,2 555 137  -  -  21,9 530 682  -  -  

Selvstendig næringsdrivende, 

oppdragstaker eller frilanser 6,3 156 721  -  -  6,3 153 316  -  -  

Registrert helt arbeidsledig -  -  5,8  40 415  -  -  8,0  62 167  

Deltakere på 

arbeidsmarkedstiltak 1,3 32 515  -  -  1,3 30 428  -  -  

Andre ordninger -  -  5,3  37 059  -  -  4,6  35 452  

Under ordinær utdanning 2,8 70 348  -  -  2,4 57 028  -  -  

Mottakere av 

arbeidsavklaringspenger -  -  7,4  51 955  -  -  7,2  56 251  

Mottakere av uføretrygd -  -  36,0 251 461  -  -  33,4 259 527  

AFP-pensjon -  -  8,5  59 434  -  -  8,8  68 208  

Alderspensjon/supplerende 

stønad -  -  20,4 142 651  -  -  23,7 183 779  

Pensjoner fra andre enn 

NAV/Folketrygden -  -  0,8  5 684  -  -  0,7  5 577  

Ukjent status -  -  15,8 110 113  -  -  13,6 105 903  

Kilde: Statistisk sentralbyrå, System for persondata (SFP). 

Tabell A2 Personer som ikke mottok pensjoner fra andre enn Folketrygden1 i perioden 2015–2020. Antall 

År Antall 

2015      3 157 598  

2016      3 120 750  

2017      3 081 054  

2018      3 039 941  

2019      2 993 977  

2020      2 944 182  

Bosatt alle 6 årgangene 2 927 915 
1«Pensjoner fra andre enn NAV/Folketrygden» er en samlekategori av utvalgte poster i a-ordningen. Den inkluderer føderåd (skatteetaten.no) 

og pensjon i og utenfor arbeidsforhold og livrenter i arbeidsforhold m.v. (skatteetaten.no), men også skattepliktig etterlønn og etterpensjon 

etter dødsfall (skatteetaten.no), nye livrenter i arbeidsforhold (kollektive livrenter) (skatteetaten.no) og uførepensjon (uføreytelser) fra andre 

enn folketrygden (skatteetaten.no) som man kan få utbetalt før man regnes som «pensjonist». 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, System for persondata (SFP). 

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/foderad-kar-naturalytelser/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/pensjon-i-og-utenfor-arbeidsforhold-og-livrenter-i-arbeidsforhold/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/etterlonn-og-etterpensjon-etter-dodsfall/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/etterlonn-og-etterpensjon-etter-dodsfall/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/nye-livrenter-i-arbeidsforhold-kollektive-livrenter-og-livrenter-tegnet-som-fortsettelsesforsikringer/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/nye-livrenter-i-arbeidsforhold-kollektive-livrenter-og-livrenter-tegnet-som-fortsettelsesforsikringer/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/uforepensjon-uforeytelser-fra-andre-enn-folketrygden/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/uforepensjon-uforeytelser-fra-andre-enn-folketrygden/
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Tabell A3.1 Utenforskapsstatus og prioritert arbeidsstyrkestatus per år i perioden 2015–2017, etter kjønn. Personer 

bosatt 2015–2020. Antall og prosent 

  
 2015   2016   2017  

   Antall  Prosent  Antall  Prosent  Antall  Prosent 

Utenfor  438 631  15,0 % 443 105  15,1 % 445 735  15,2 % 

 Registrert helt arbeidsledig 62 423  14,2 % 56 783  12,8 % 46 195  10,4 % 

 Kvinner 25 418  40,7 % 22 876  40,3 % 19 587  42,4 % 

 Menn 37 005  59,3 % 33 907  59,7 % 26 608  57,6 % 

 

Mottakere av 

arbeidsavklaringspenger 64 833  14,8 % 65 307  14,7 % 64 271  14,4 % 

 Kvinner 37 579  58,0 % 37 527  57,5 % 36 823  57,3 % 

 Menn 27 254  42,0 % 27 780  42,5 % 27 448  42,7 % 

 Mottakere av uføretrygd 148 393  33,8 % 166 321  37,5 % 186 588  41,9 % 

 Kvinner 84 932  57,2 % 95 338  57,3 % 107 189  57,4 % 

 Menn 63 461  42,8 % 70 983  42,7 % 79 399  42,6 % 

 Andre ordninger 38 663  8,8 % 38 212  8,6 % 36 686  8,2 % 

 Kvinner 20 449  52,9 % 20 218  52,9 % 19 436  53,0 % 

 Menn 18 214  47,1 % 17 994  47,1 % 17 250  47,0 % 

 Ukjent status 124 319  28,3 % 116 482  26,3 % 111 995  25,1 % 

 Kvinner 67 297  54,1 % 62 665  53,8 % 58 784  52,5 % 

 Menn 57 022  45,9 % 53 817  46,2 % 53 211  47,5 % 

Innenfor   2 489 284  85,0 %  2 484 810  84,9 %  2 482 180  84,8 % 

 Lønnstaker heltid  1 473 897  59,2 %  1 558 170  62,7 %  1 607 769  64,8 % 

 Kvinner 586 113  39,8 % 623 322  40,0 % 645 310  40,1 % 

 Menn 887 784  60,2 % 934 848  60,0 % 962 459  59,9 % 

 Lønnstaker deltid 663 517  26,7 % 597 036  24,0 % 569 978  23,0 % 

 Kvinner 448 097  67,5 % 419 199  70,2 % 406 902  71,4 % 

 Menn 215 420  32,5 % 177 837  29,8 % 163 076  28,6 % 

 

Selvstendig næringsdrivende, 

oppdragstaker eller frilanser 148 363  6,0 % 149 784  6,0 % 150 625  6,1 % 

 Kvinner 50 647  34,1 % 51 252  34,2 % 51 562  34,2 % 

 Menn 97 716  65,9 % 98 532  65,8 % 99 063  65,8 % 

 Deltakere på arbeidsmarkedstiltak 53 644  2,2 % 54 935  2,2 % 47 207  1,9 % 

 Kvinner 26 214  48,9 % 26 354  48,0 % 23 084  48,9 % 

 Menn 27 430  51,1 % 28 581  52,0 % 24 123  51,1 % 

 Under ordinær utdanning 149 863  6,0 % 124 885  5,0 % 106 601  4,3 % 

 Kvinner 76 530  51,1 % 64 502  51,6 % 54 542  51,2 % 

 Menn 73 333  48,9 % 60 383  48,4 % 52 059  48,8 % 

I alt   2 927 915  100,0 %  2 927 915  100,0 %  2 927 915  100,0 % 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, System for persondata (SFP). 
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Tabell A3.2 Utenforskapsstatus og prioritert arbeidsstyrkestatus per år i perioden 2018–2020, etter kjønn. Personer 

bosatt 2015–2020. Antall og prosent 

  
2018   2019   2020  

   Antall  Prosent  Antall  Prosent  Antall  Prosent 

Utenfor  455 290  15,5 % 470 350  16,1 % 516 158  17,6 % 

 Registrert helt arbeidsledig 42 785  9,4 % 39 264  8,3 % 61 679  11,9 % 

 Kvinner 19 070  44,6 % 17 189  43,8 % 26 563  43,1 % 

 Menn 23 715  55,4 % 22 075  56,2 % 35 116  56,9 % 

 

Mottakere av 

arbeidsavklaringspenger 55 722  12,2 % 50 880  10,8 % 55 809  10,8 % 

 Kvinner 31 740  57,0 % 29 023  57,0 % 31 394  56,3 % 

 Menn 23 982  43,0 % 21 857  43,0 % 24 415  43,7 % 

 Mottakere av uføretrygd 210 530  46,2 % 235 940  50,2 % 257 928  50,0 % 

 Kvinner 121 428  57,7 % 136 649  57,9 % 149 775  58,1 % 

 Menn 89 102  42,3 % 99 291  42,1 % 108 153  41,9 % 

 Andre ordninger 37 253  8,2 % 36 180  7,7 % 35 222  6,8 % 

 Kvinner 19 959  53,6 % 19 398  53,6 % 18 594  52,8 % 

 Menn 17 294  46,4 % 16 782  46,4 % 16 628  47,2 % 

 Ukjent status 109 000  23,9 % 108 086  23,0 % 105 520  20,4 % 

 Kvinner 55 837  51,2 % 54 191  50,1 % 51 365  48,7 % 

 Menn 53 163  48,8 % 53 895  49,9 % 54 155  51,3 % 

Innenfor   2 472 625  84,5 %  2 457 565  83,9 %  2 411 757  82,4 % 

 Lønnstaker heltid  1 639 499  66,3 %  1 668 721  67,9 %  1 650 582  68,4 % 

 Kvinner 663 323  40,5 % 682 189  40,9 % 682 565  41,4 % 

 Menn 976 176  59,5 % 986 532  59,1 % 968 017  58,6 % 

 Lønnstaker deltid 558 080  22,6 % 535 677  21,8 % 524 562  21,8 % 

 Kvinner 397 036  71,1 % 380 693  71,1 % 367 372  70,0 % 

 Menn 161 044  28,9 % 154 984  28,9 % 157 190  30,0 % 

 

Selvstendig næringsdrivende, 

oppdragstaker eller frilanser 149 860  6,1 % 150 688  6,1 % 149 418  6,2 % 

 Kvinner 51 298  34,2 % 51 622  34,3 % 51 047  34,2 % 

 Menn 98 562  65,8 % 99 066  65,7 % 98 371  65,8 % 

 Deltakere på arbeidsmarkedstiltak 36 941  1,5 % 32 294  1,3 % 30 321  1,3 % 

 Kvinner 18 660  50,5 % 16 414  50,8 % 15 324  50,5 % 

 Menn 18 281  49,5 % 15 880  49,2 % 14 997  49,5 % 

 Under ordinær utdanning 88 245  3,6 % 70 185  2,9 % 56 874  2,4 % 

 Kvinner 44 880  50,9 % 35 870  51,1 % 29 260  51,4 % 

 Menn 43 365  49,1 % 34 315  48,9 % 27 614  48,6 % 

I alt   2 927 915  100,0 %  2 927 915  100,0 %  2 927 915  100,0 % 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, System for persondata (SFP). 

Tabell A4.1 Utenforskapsstatus per år i perioden 2015–2017, etter kjønn. Personer bosatt 2015–2020. Antall og 

prosent 

 
 2015  2016  2017  

  Antall  Prosent  Antall  Prosent  Antall  Prosent 

Utenfor 438 631  15,0 % 443 105  15,1 % 445 735  15,2 % 

Kvinner 235 675  53,7 % 238 624  53,9 % 241 819  54,3 % 

Menn 202 956  46,3 % 204 481  46,1 % 203 916  45,7 % 

Innenfor  2 489 284  85,0 %  2 484 810  84,9 %  2 482 180  84,8 % 

Kvinner  1 187 601  47,7 %  1 184 629  47,7 %  1 181 400  47,6 % 

Menn  1 301 683  52,3 %  1 300 181  52,3 %  1 300 780  52,4 % 

I alt  2 927 915  100,0 %  2 927 915  100,0 %  2 927 915  100,0 % 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, System for persondata (SFP). 
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Tabell A4.2 Utenforskapsstatus per år i perioden 2018–2020, etter kjønn. Personer bosatt 2015–2020. Antall og 

prosent 

 
2018   2019   2020  

  Antall  Prosent  Antall  Prosent  Antall  Prosent 

Utenfor 455 290  15,5 % 470 350  16,1 % 516 158  17,6 % 

Kvinner 248 034  54,5 % 256 450  54,5 % 277 691  53,8 % 

Menn 207 256  45,5 % 213 900  45,5 % 238 467  46,2 % 

Innenfor  2 472 625  84,5 %  2 457 565  83,9 %  2 411 757  82,4 % 

Kvinner  1 175 197  47,5 %  1 166 788  47,5 %  1 145 568  47,5 % 

Menn  1 297 428  52,5 %  1 290 777  52,5 %  1 266 189  52,5 % 

I alt  2 927 915  100,0 %  2 927 915  100,0 %  2 927 915  100,0 % 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, System for persondata (SFP). 

Tabell A5 Utenforskapsstatus per år i perioden 2015–2020, etter innvandringskategori. Personer bosatt 2015–2020. 

Antall og prosent 

 
Utenfor   Innenfor  

I alt 
 

Befolkningen ekskl. 

innvandrere  Innvandrere  

 Befolkningen ekskl. 

innvandrere   Innvandrere  

  Antall  Prosent  Antall  Prosent  Antall  Prosent  Antall  Prosent Antall 

2015 319 938  72,9 %  118 693  27,1 %  2 114 394  84,9 % 374 890  15,1 %  2 927 915  

2016 330 655  74,6 %  112 450  25,4 %  2 103 677  84,7 % 381 133  15,3 %  2 927 915  

2017 332 996  74,7 %  112 739  25,3 %  2 101 336  84,7 % 380 844  15,3 %  2 927 915  

2018 339 979  74,7 %  115 311  25,3 %  2 094 353  84,7 % 378 272  15,3 %  2 927 915  

2019 350 405  74,5 %  119 945  25,5 %  2 083 927  84,8 % 373 638  15,2 %  2 927 915  

2020 380 065  73,6 %  136 093  26,4 %  2 054 267  85,2 % 357 490  14,8 %  2 927 915  

Kilde: Statistisk sentralbyrå, System for persondata (SFP). 

Tabell A6 Personer utenfor per år i perioden 2016–2020, etter om de også var utenfor året før. Personer bosatt 

2015–2020. Antall og prosent 

 
 2016  2017 2018 2019 2020 

 Antall Andel Antall Andel Antall Andel Antall Andel Antall Andel 

Utenfor også året før 312 990  70,6 % 327 742  73,5 % 344 629  75,7 % 364 724  77,5 % 392 337 76,0 % 

Ikke utenfor året før 130 115  29,4 % 117 993  26,5 % 110 661  24,3 % 105 626  22,5 % 123 821 24,0 % 

Utenfor (i alt) 443 105  100,0 % 445 735  100,0 % 455 290  100,0 % 470 350  100,0 % 516 158 100,0 % 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, System for persondata (SFP). 

Tabell A7 Personer som var utenfor i 2015, etter lengde utenforskap i perioden etterpå1. Personer bosatt 2015–

2020. Antall og prosent 

  Antall  Prosent 

Utenfor bare i 2015 (100000)            69 798  15,9 % 

Utenfor i 2015 og 2016 (110000)            23 091  5,3 % 

Utenfor i 2015-2017 (111000)            12 109  2,8 % 

Utenfor i 2015-2018 (111100)              8 675  2,0 % 

Utenfor i 2015-2019 (111110)              8 320  1,9 % 

Utenfor i 2015-2020 (111111)          222 239  50,7 % 

Utenfor i 2015, men bevegelser inn og ut av utenforskap i perioden 2016-2020            94 399  21,5 % 

I alt          438 631  100,0 % 
1 År utenfor er angitt med 1, mens ikke utenfor er angitt med 0. Posisjonen angir hvilket år det gjelder. Første siffer angir status i 2015, siste 

siffer i 2020. For eksempel betyr 111100 at personen var utenfor i 2015–2018, men innenfor i 2019 og 2020. 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, System for persondata (SFP). 
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Tabell A8.1 Registrerte arbeidsledige i 2015, etter alder i 2015 og lengde utenforskap i perioden etterpå1. Personer 

bosatt 2015–2020. Prosent 

Prioritert arbeidsstyrkestatus          Alder og lengde på utenforskap Prosent 

Registrert helt arbeidsledig   

 18-24 år  

 Utenfor bare i 2015 (100000) 39,1 % 

 Utenfor i 2015 og 2016 (110000) 9,8 % 

 Utenfor i 2015-2017 (111000) 3,2 % 

 Utenfor i 2015-2018 (111100) 2,1 % 

 Utenfor i 2015-2019 (111110) 1,6 % 

 Utenfor i 2015-2020 (111111) 5,8 % 

 Utenfor i 2015, men bevegelser inn og ut av utenforskap i perioden 2016-2020 38,3 % 

 25-29 år  

 Utenfor bare i 2015 (100000) 37,7 % 

 Utenfor i 2015 og 2016 (110000) 11,5 % 

 Utenfor i 2015-2017 (111000) 4,9 % 

 Utenfor i 2015-2018 (111100) 2,1 % 

 Utenfor i 2015-2019 (111110) 1,5 % 

 Utenfor i 2015-2020 (111111) 6,9 % 

 Utenfor i 2015, men bevegelser inn og ut av utenforskap i perioden 2016-2020 35,4 % 

 30-39 år  

 Utenfor bare i 2015 (100000) 35,8 % 

 Utenfor i 2015 og 2016 (110000) 11,8 % 

 Utenfor i 2015-2017 (111000) 4,5 % 

 Utenfor i 2015-2018 (111100) 2,2 % 

 Utenfor i 2015-2019 (111110) 1,5 % 

 Utenfor i 2015-2020 (111111) 9,0 % 

 Utenfor i 2015, men bevegelser inn og ut av utenforskap i perioden 2016-2020 35,1 % 

 40-49 år  

 Utenfor bare i 2015 (100000) 33,2 % 

 Utenfor i 2015 og 2016 (110000) 11,5 % 

 Utenfor i 2015-2017 (111000) 4,2 % 

 Utenfor i 2015-2018 (111100) 2,2 % 

 Utenfor i 2015-2019 (111110) 1,4 % 

 Utenfor i 2015-2020 (111111) 11,6 % 

 Utenfor i 2015, men bevegelser inn og ut av utenforskap i perioden 2016-2020 35,8 % 

 50-61 år  

 Utenfor bare i 2015 (100000) 27,5 % 

 Utenfor i 2015 og 2016 (110000) 9,7 % 

 Utenfor i 2015-2017 (111000) 3,6 % 

 Utenfor i 2015-2018 (111100) 2,0 % 

 Utenfor i 2015-2019 (111110) 1,4 % 

 Utenfor i 2015-2020 (111111) 20,7 % 

 Utenfor i 2015, men bevegelser inn og ut av utenforskap i perioden 2016-2020 35,1 % 

 62-66 år  

 Utenfor bare i 2015 (100000) 52,5 % 

 Utenfor i 2015 og 2016 (110000) 19,6 % 

 Utenfor i 2015-2017 (111000) 4,7 % 

 Utenfor i 2015-2018 (111100) 2,3 % 

 Utenfor i 2015-2019 (111110) 0,6 % 

 Utenfor i 2015-2020 (111111) 9,4 % 

 Utenfor i 2015, men bevegelser inn og ut av utenforskap i perioden 2016-2020 10,9 % 
1 År utenfor er angitt med 1, mens ikke utenfor er angitt med 0. Posisjonen angir hvilket år det gjelder. Første siffer angir status i 2015, siste 

siffer i 2020. For eksempel betyr 111100 at personen var utenfor i 2015–2018, men innenfor i 2019 og 2020. 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, System for persondata (SFP). 
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Tabell A8.2 Mottakere av arbeidsavklaringspenger i 2015, etter alder i 2015 og lengde utenforskap i perioden 

etterpå1. Personer bosatt 2015–2020. Prosent 

Prioritert arbeidsstyrkestatus         Alder og lengde på utenforskap Prosent 

Mottakere av 

arbeidsavklaringspenger   

 18-24 år  

 Utenfor bare i 2015 (100000) 11,8 % 

 Utenfor i 2015 og 2016 (110000) 5,6 % 

 Utenfor i 2015-2017 (111000) 3,5 % 

 Utenfor i 2015-2018 (111100) 2,3 % 

 Utenfor i 2015-2019 (111110) 2,9 % 

 Utenfor i 2015-2020 (111111) 32,5 % 

 Utenfor i 2015, men bevegelser inn og ut av utenforskap i perioden 2016-2020 41,5 % 

 25-29 år  

 Utenfor bare i 2015 (100000) 11,1 % 

 Utenfor i 2015 og 2016 (110000) 4,6 % 

 Utenfor i 2015-2017 (111000) 2,9 % 

 Utenfor i 2015-2018 (111100) 2,5 % 

 Utenfor i 2015-2019 (111110) 2,7 % 

 Utenfor i 2015-2020 (111111) 39,8 % 

 Utenfor i 2015, men bevegelser inn og ut av utenforskap i perioden 2016-2020 36,3 % 

 30-39 år  

 Utenfor bare i 2015 (100000) 9,7 % 

 Utenfor i 2015 og 2016 (110000) 4,1 % 

 Utenfor i 2015-2017 (111000) 2,8 % 

 Utenfor i 2015-2018 (111100) 2,1 % 

 Utenfor i 2015-2019 (111110) 2,5 % 

 Utenfor i 2015-2020 (111111) 48,7 % 

 Utenfor i 2015, men bevegelser inn og ut av utenforskap i perioden 2016-2020 30,0 % 

 40-49 år  

 Utenfor bare i 2015 (100000) 8,1 % 

 Utenfor i 2015 og 2016 (110000) 3,4 % 

 Utenfor i 2015-2017 (111000) 2,2 % 

 Utenfor i 2015-2018 (111100) 1,7 % 

 Utenfor i 2015-2019 (111110) 1,9 % 

 Utenfor i 2015-2020 (111111) 57,4 % 

 Utenfor i 2015, men bevegelser inn og ut av utenforskap i perioden 2016-2020 25,3 % 

 50-61 år  

 Utenfor bare i 2015 (100000) 4,8 % 

 Utenfor i 2015 og 2016 (110000) 2,0 % 

 Utenfor i 2015-2017 (111000) 1,1 % 

 Utenfor i 2015-2018 (111100) 1,2 % 

 Utenfor i 2015-2019 (111110) 1,1 % 

 Utenfor i 2015-2020 (111111) 71,2 % 

 Utenfor i 2015, men bevegelser inn og ut av utenforskap i perioden 2016-2020 18,5 % 

 62-66 år  

 Utenfor bare i 2015 (100000) 30,2 % 

 Utenfor i 2015 og 2016 (110000) 21,6 % 

 Utenfor i 2015-2017 (111000) 10,6 % 

 Utenfor i 2015-2018 (111100) 8,0 % 

 Utenfor i 2015-2019 (111110) 2,5 % 

 Utenfor i 2015-2020 (111111) 15,6 % 

 Utenfor i 2015, men bevegelser inn og ut av utenforskap i perioden 2016-2020 11,6 % 
1 År utenfor er angitt med 1, mens ikke utenfor er angitt med 0. Posisjonen angir hvilket år det gjelder. Første siffer angir status i 2015, siste 

siffer i 2020. For eksempel betyr 111100 at personen var utenfor i 2015–2018, men innenfor i 2019 og 2020. 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, System for persondata (SFP). 
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Tabell A8.3 Mottakere av uføretrygd i 2015, etter alder i 2015 og lengde utenforskap i perioden etterpå1. Personer 

bosatt 2015–2020. Prosent 

Prioritert arbeidsstyrkestatus          Alder og lengde på utenforskap Prosent 

Mottakere av uføretrygd 18-24 år  

 Utenfor bare i 2015 (100000) 4,4 % 

 Utenfor i 2015 og 2016 (110000) 2,6 % 

 Utenfor i 2015-2017 (111000) 3,0 % 

 Utenfor i 2015-2018 (111100) 2,3 % 

 Utenfor i 2015-2019 (111110) 2,4 % 

 Utenfor i 2015-2020 (111111) 76,1 % 

 Utenfor i 2015, men bevegelser inn og ut av utenforskap i perioden 2016-2020 9,1 % 

 25-29 år  

 Utenfor bare i 2015 (100000) 2,1 % 

 Utenfor i 2015 og 2016 (110000) 1,7 % 

 Utenfor i 2015-2017 (111000) 1,9 % 

 Utenfor i 2015-2018 (111100) 2,0 % 

 Utenfor i 2015-2019 (111110) 2,7 % 

 Utenfor i 2015-2020 (111111) 80,8 % 

 Utenfor i 2015, men bevegelser inn og ut av utenforskap i perioden 2016-2020 8,6 % 

 30-39 år  

 Utenfor bare i 2015 (100000) 1,4 % 

 Utenfor i 2015 og 2016 (110000) 1,2 % 

 Utenfor i 2015-2017 (111000) 1,4 % 

 Utenfor i 2015-2018 (111100) 1,7 % 

 Utenfor i 2015-2019 (111110) 2,3 % 

 Utenfor i 2015-2020 (111111) 83,6 % 

 Utenfor i 2015, men bevegelser inn og ut av utenforskap i perioden 2016-2020 8,5 % 

 40-49 år  

 Utenfor bare i 2015 (100000) 1,3 % 

 Utenfor i 2015 og 2016 (110000) 1,0 % 

 Utenfor i 2015-2017 (111000) 1,0 % 

 Utenfor i 2015-2018 (111100) 1,3 % 

 Utenfor i 2015-2019 (111110) 1,7 % 

 Utenfor i 2015-2020 (111111) 86,2 % 

 Utenfor i 2015, men bevegelser inn og ut av utenforskap i perioden 2016-2020 7,4 % 

 50-61 år  

 Utenfor bare i 2015 (100000) 0,7 % 

 Utenfor i 2015 og 2016 (110000) 0,5 % 

 Utenfor i 2015-2017 (111000) 0,6 % 

 Utenfor i 2015-2018 (111100) 0,6 % 

 Utenfor i 2015-2019 (111110) 0,9 % 

 Utenfor i 2015-2020 (111111) 91,7 % 

 Utenfor i 2015, men bevegelser inn og ut av utenforskap i perioden 2016-2020 5,1 % 

 62-66 år  

 Utenfor bare i 2015 (100000) 19,1 % 

 Utenfor i 2015 og 2016 (110000) 10,3 % 

 Utenfor i 2015-2017 (111000) 8,4 % 

 Utenfor i 2015-2018 (111100) 7,8 % 

 Utenfor i 2015-2019 (111110) 7,5 % 

 Utenfor i 2015-2020 (111111) 33,0 % 

 Utenfor i 2015, men bevegelser inn og ut av utenforskap i perioden 2016-2020 13,9 % 
1 År utenfor er angitt med 1, mens ikke utenfor er angitt med 0. Posisjonen angir hvilket år det gjelder. Første siffer angir status i 2015, siste 

siffer i 2020. For eksempel betyr 111100 at personen var utenfor i 2015–2018, men innenfor i 2019 og 2020. 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, System for persondata (SFP). 
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Tabell A8.4 Mottakere av andre velferdsordninger i 2015, etter alder i 2015 og lengde utenforskap i perioden 

etterpå1. Personer bosatt 2015–2020. Prosent 

Prioritert arbeidsstyrkestatus          Alder og lengde på utenforskap Prosent 

Andre ordninger 18-24 år  

 Utenfor bare i 2015 (100000) 21,8 % 

 Utenfor i 2015 og 2016 (110000) 7,5 % 

 Utenfor i 2015-2017 (111000) 4,1 % 

 Utenfor i 2015-2018 (111100) 3,0 % 

 Utenfor i 2015-2019 (111110) 2,9 % 

 Utenfor i 2015-2020 (111111) 16,9 % 

 Utenfor i 2015, men bevegelser inn og ut av utenforskap i perioden 2016-2020 43,9 % 

 25-29 år  

 Utenfor bare i 2015 (100000) 20,9 % 

 Utenfor i 2015 og 2016 (110000) 7,9 % 

 Utenfor i 2015-2017 (111000) 4,6 % 

 Utenfor i 2015-2018 (111100) 3,4 % 

 Utenfor i 2015-2019 (111110) 3,0 % 

 Utenfor i 2015-2020 (111111) 20,3 % 

 Utenfor i 2015, men bevegelser inn og ut av utenforskap i perioden 2016-2020 39,9 % 

 30-39 år  

 Utenfor bare i 2015 (100000) 20,6 % 

 Utenfor i 2015 og 2016 (110000) 7,2 % 

 Utenfor i 2015-2017 (111000) 4,0 % 

 Utenfor i 2015-2018 (111100) 2,8 % 

 Utenfor i 2015-2019 (111110) 2,7 % 

 Utenfor i 2015-2020 (111111) 28,0 % 

 Utenfor i 2015, men bevegelser inn og ut av utenforskap i perioden 2016-2020 34,5 % 

 40-49 år  

 Utenfor bare i 2015 (100000) 15,1 % 

 Utenfor i 2015 og 2016 (110000) 5,3 % 

 Utenfor i 2015-2017 (111000) 2,9 % 

 Utenfor i 2015-2018 (111100) 1,9 % 

 Utenfor i 2015-2019 (111110) 2,1 % 

 Utenfor i 2015-2020 (111111) 40,8 % 

 Utenfor i 2015, men bevegelser inn og ut av utenforskap i perioden 2016-2020 31,9 % 

 50-61 år  

 Utenfor bare i 2015 (100000) 9,5 % 

 Utenfor i 2015 og 2016 (110000) 3,2 % 

 Utenfor i 2015-2017 (111000) 1,4 % 

 Utenfor i 2015-2018 (111100) 1,3 % 

 Utenfor i 2015-2019 (111110) 1,5 % 

 Utenfor i 2015-2020 (111111) 60,6 % 

 Utenfor i 2015, men bevegelser inn og ut av utenforskap i perioden 2016-2020 22,5 % 

 62-66 år  

 Utenfor bare i 2015 (100000) 41,2 % 

 Utenfor i 2015 og 2016 (110000) 12,4 % 

 Utenfor i 2015-2017 (111000) 4,1 % 

 Utenfor i 2015-2018 (111100) 6,2 % 

 Utenfor i 2015-2019 (111110) 1,0 % 

 Utenfor i 2015-2020 (111111) 24,7 % 

 Utenfor i 2015, men bevegelser inn og ut av utenforskap i perioden 2016-2020 10,3 % 
1 År utenfor er angitt med 1, mens ikke utenfor er angitt med 0. Posisjonen angir hvilket år det gjelder. Første siffer angir status i 2015, siste 

siffer i 2020. For eksempel betyr 111100 at personen var utenfor i 2015–2018, men innenfor i 2019 og 2020. 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, System for persondata (SFP). 
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Tabell A8.5 Personer med ukjent status i 2015, etter alder i 2015 og lengde utenforskap i perioden etterpå1. 

Personer bosatt 2015–2020. Prosent 

Prioritert arbeidsstyrkestatus          Alder og lengde på utenforskap Prosent 

Ukjent status 18-24 år  

 Utenfor bare i 2015 (100000) 38,4 % 

 Utenfor i 2015 og 2016 (110000) 8,8 % 

 Utenfor i 2015-2017 (111000) 3,8 % 

 Utenfor i 2015-2018 (111100) 2,6 % 

 Utenfor i 2015-2019 (111110) 1,9 % 

 Utenfor i 2015-2020 (111111) 13,9 % 

 Utenfor i 2015, men bevegelser inn og ut av utenforskap i perioden 2016-2020 30,6 % 

 25-29 år  

 Utenfor bare i 2015 (100000) 32,7 % 

 Utenfor i 2015 og 2016 (110000) 9,6 % 

 Utenfor i 2015-2017 (111000) 4,9 % 

 Utenfor i 2015-2018 (111100) 3,2 % 

 Utenfor i 2015-2019 (111110) 2,4 % 

 Utenfor i 2015-2020 (111111) 18,9 % 

 Utenfor i 2015, men bevegelser inn og ut av utenforskap i perioden 2016-2020 28,4 % 

 30-39 år  

 Utenfor bare i 2015 (100000) 27,5 % 

 Utenfor i 2015 og 2016 (110000) 9,1 % 

 Utenfor i 2015-2017 (111000) 5,1 % 

 Utenfor i 2015-2018 (111100) 3,4 % 

 Utenfor i 2015-2019 (111110) 2,8 % 

 Utenfor i 2015-2020 (111111) 25,5 % 

 Utenfor i 2015, men bevegelser inn og ut av utenforskap i perioden 2016-2020 26,7 % 

 40-49 år  

 Utenfor bare i 2015 (100000) 20,9 % 

 Utenfor i 2015 og 2016 (110000) 7,7 % 

 Utenfor i 2015-2017 (111000) 4,9 % 

 Utenfor i 2015-2018 (111100) 3,3 % 

 Utenfor i 2015-2019 (111110) 3,2 % 

 Utenfor i 2015-2020 (111111) 36,8 % 

 Utenfor i 2015, men bevegelser inn og ut av utenforskap i perioden 2016-2020 23,2 % 

 50-61 år  

 Utenfor bare i 2015 (100000) 13,6 % 

 Utenfor i 2015 og 2016 (110000) 4,8 % 

 Utenfor i 2015-2017 (111000) 2,8 % 

 Utenfor i 2015-2018 (111100) 2,5 % 

 Utenfor i 2015-2019 (111110) 2,3 % 

 Utenfor i 2015-2020 (111111) 55,9 % 

 Utenfor i 2015, men bevegelser inn og ut av utenforskap i perioden 2016-2020 18,1 % 

 62-66 år  

 Utenfor bare i 2015 (100000) 15,6 % 

 Utenfor i 2015 og 2016 (110000) 7,5 % 

 Utenfor i 2015-2017 (111000) 4,2 % 

 Utenfor i 2015-2018 (111100) 2,2 % 

 Utenfor i 2015-2019 (111110) 2,2 % 

 Utenfor i 2015-2020 (111111) 62,2 % 

 Utenfor i 2015, men bevegelser inn og ut av utenforskap i perioden 2016-2020 6,1 % 
1 År utenfor er angitt med 1, mens ikke utenfor er angitt med 0. Posisjonen angir hvilket år det gjelder. Første siffer angir status i 2015, siste 

siffer i 2020. For eksempel betyr 111100 at personen var utenfor i 2015–2018, men innenfor i 2019 og 2020. 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, System for persondata (SFP). 
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Tabell A9 Personer som var utenfor i 2015, etter alder i 2015 og lengde utenforskap i perioden etterpå1. Personer 

bosatt 2015–2020. Antall og prosent 

Alder og lengde på utenforskap  Antall  Prosent 

18-24 år            54 265  12,4 % 

Utenfor bare i 2015 (100000)            17 083  31,5 % 

Utenfor i 2015 og 2016 (110000)              4 403  8,1 % 

Utenfor i 2015-2017 (111000)              1 958  3,6 % 

Utenfor i 2015-2018 (111100)              1 355  2,5 % 

Utenfor i 2015-2019 (111110)              1 136  2,1 % 

Utenfor i 2015-2020 (111111)            10 058  18,5 % 

Utenfor i 2015, men bevegelser inn og ut av utenforskap i perioden 2016-2020            18 272  33,7 % 

25-29 år            47 936  10,9 % 

Utenfor bare i 2015 (100000)            12 677  26,4 % 

Utenfor i 2015 og 2016 (110000)              4 004  8,4 % 

Utenfor i 2015-2017 (111000)              2 063  4,3 % 

Utenfor i 2015-2018 (111100)              1 327  2,8 % 

Utenfor i 2015-2019 (111110)              1 127  2,4 % 

Utenfor i 2015-2020 (111111)            12 140  25,3 % 

Utenfor i 2015, men bevegelser inn og ut av utenforskap i perioden 2016-2020            14 598  30,5 % 

30-39 år            91 304  20,8 % 

Utenfor bare i 2015 (100000)            19 289  21,1 % 

Utenfor i 2015 og 2016 (110000)              6 675  7,3 % 

Utenfor i 2015-2017 (111000)              3 508  3,8 % 

Utenfor i 2015-2018 (111100)              2 362  2,6 % 

Utenfor i 2015-2019 (111110)              2 178  2,4 % 

Utenfor i 2015-2020 (111111)            32 861  36,0 % 

Utenfor i 2015, men bevegelser inn og ut av utenforskap i perioden 2016-2020            24 431  26,8 % 

40-49 år          100 752  23,0 % 

Utenfor bare i 2015 (100000)            12 573  12,5 % 

Utenfor i 2015 og 2016 (110000)              4 800  4,8 % 

Utenfor i 2015-2017 (111000)              2 708  2,7 % 

Utenfor i 2015-2018 (111100)              2 007  2,0 % 

Utenfor i 2015-2019 (111110)              2 098  2,1 % 

Utenfor i 2015-2020 (111111)            56 224  55,8 % 

Utenfor i 2015, men bevegelser inn og ut av utenforskap i perioden 2016-2020            20 342  20,2 % 

50-61 år          141 690  32,3 % 

Utenfor bare i 2015 (100000)              7 531  5,3 % 

Utenfor i 2015 og 2016 (110000)              2 897  2,0 % 

Utenfor i 2015-2017 (111000)              1 690  1,2 % 

Utenfor i 2015-2018 (111100)              1 476  1,0 % 

Utenfor i 2015-2019 (111110)              1 659  1,2 % 

Utenfor i 2015-2020 (111111)          109 978  77,6 % 

Utenfor i 2015, men bevegelser inn og ut av utenforskap i perioden 2016-2020            16 459  11,6 % 

62-66 år              2 684  0,6 % 

Utenfor bare i 2015 (100000)                  645  24,0 % 

Utenfor i 2015 og 2016 (110000)                  312  11,6 % 

Utenfor i 2015-2017 (111000)                  182  6,8 % 

Utenfor i 2015-2018 (111100)                  148  5,5 % 

Utenfor i 2015-2019 (111110)                  122  4,5 % 

Utenfor i 2015-2020 (111111)                  978  36,4 % 

Utenfor i 2015, men bevegelser inn og ut av utenforskap i perioden 2016-2020                  297  11,1 % 

I alt          438 631  100,0 % 
1 År utenfor er angitt med 1, mens ikke utenfor er angitt med 0. Posisjonen angir hvilket år det gjelder. Første siffer angir status i 2015, siste 

siffer i 2020. For eksempel betyr 111100 at personen var utenfor i 2015–2018, men innenfor i 2019 og 2020. 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, System for persondata (SFP). 
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Tabell A10.1 Personer som var utenfor i 2015, etter lengde utenforskap1 og prioritert arbeidsstyrkestatus i 2015–

2017. Personer bosatt 2015–2020. Antall og prosent 

  
 2015  2016  2017  

   Antall  Prosent  Antall  Prosent  Antall  Prosent 

Utenfor bare i 2015 

(100000)   69 798  15,9 %  69 798  15,9 %  69 798  15,9 % 

 Lønnstaker heltid  0,0 %  29 607  42,4 %  34 137  48,9 % 

 Lønnstaker deltid  0,0 %  21 773  31,2 %  22 188  31,8 % 

 

Selvstendig næringsdrivende, 

oppdragstaker eller frilanser  0,0 %  4 350  6,2 %  4 254  6,1 % 

 Registrert helt arbeidsledig  21 794  31,2 %  0,0 %  0,0 % 

 

Deltakere på 

arbeidsmarkedstiltak  0,0 %  7 901  11,3 %  3 904  5,6 % 

 Under ordinær utdanning  0,0 %  6 167  8,8 %  5 315  7,6 % 

 

Mottakere av 

arbeidsavklaringspenger  5 341  7,7 %  0,0 %  0,0 % 

 Mottakere av uføretrygd  1 799  2,6 %  0,0 %  0,0 % 

 Andre ordninger  6 845  9,8 %  0,0 %  0,0 % 

 Ukjent status  34 019  48,7 %  0,0 %  0,0 % 

Utenfor i 2015 og 

2016 (110000)   23 091  5,3 %  23 091  5,3 %  23 091  5,3 % 

 Lønnstaker heltid  0,0 %  0,0 %  8 610  37,3 % 

 Lønnstaker deltid  0,0 %  0,0 %  7 166  31,0 % 

 

Selvstendig næringsdrivende, 

oppdragstaker eller frilanser  0,0 %  0,0 %  2 037  8,8 % 

 Registrert helt arbeidsledig  6 911  29,9 %  6 956  30,1 %  0,0 % 

 

Deltakere på 

arbeidsmarkedstiltak  0,0 %  0,0 %  3 447  14,9 % 

 Under ordinær utdanning  0,0 %  0,0 %  1 831  7,9 % 

 

Mottakere av 

arbeidsavklaringspenger  2 315  10,0 %  2 702  11,7 %  0,0 % 

 Mottakere av uføretrygd  1 274  5,5 %  1 440  6,2 %  0,0 % 

 Andre ordninger  2 412  10,4 %  2 710  11,7 %  0,0 % 

 Ukjent status  10 179  44,1 %  9 283  40,2 %  0,0 % 

Utenfor i 2015-2017 

(111000)   12 109  2,8 %  12 109  2,8 %  12 109  2,8 % 

 Lønnstaker heltid  0,0 %  0,0 %  0,0 % 

 Lønnstaker deltid  0,0 %  0,0 %  0,0 % 

 

Selvstendig næringsdrivende, 

oppdragstaker eller frilanser  0,0 %  0,0 %  0,0 % 

 Registrert helt arbeidsledig  2 608  21,5 %  2 514  20,8 %  2 422  20,0 % 

 

Deltakere på 

arbeidsmarkedstiltak  0,0 %  0,0 %  0,0 % 

 Under ordinær utdanning  0,0 %  0,0 %  0,0 % 

 

Mottakere av 

arbeidsavklaringspenger  1 447  11,9 %  1 556  12,8 %  1 659  13,7 % 

 Mottakere av uføretrygd  1 360  11,2 %  1 510  12,5 %  1 655  13,7 % 

 Andre ordninger  1 314  10,9 %  1 324  10,9 %  1 297  10,7 % 

 Ukjent status  5 380  44,4 %  5 205  43,0 %  5 076  41,9 % 

Utenfor i 2015-2018 

(111100)   8 675  2,0 %  8 675  2,0 %  8 675  2,0 % 

 Lønnstaker heltid  0,0 %  0,0 %  0,0 % 

 Lønnstaker deltid  0,0 %  0,0 %  0,0 % 

 

Selvstendig næringsdrivende, 

oppdragstaker eller frilanser  0,0 %  0,0 %  0,0 % 

 Registrert helt arbeidsledig  1 329  15,3 %  1 205  13,9 %  1 073  12,4 % 

 

Deltakere på 

arbeidsmarkedstiltak  0,0 %  0,0 %  0,0 % 

 Under ordinær utdanning  0,0 %  0,0 %  0,0 % 

 

Mottakere av 

arbeidsavklaringspenger  1 161  13,4 %  1 191  13,7 %  1 148  13,2 % 

 Mottakere av uføretrygd  1 507  17,4 %  1 735  20,0 %  1 911  22,0 % 

 Andre ordninger  960  11,1 %  921  10,6 %  930  10,7 % 
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 2015  2016  2017  

   Antall  Prosent  Antall  Prosent  Antall  Prosent 

 Ukjent status  3 718  42,9 %  3 623  41,8 %  3 613  41,6 % 

Utenfor i 2015-2019 

(111110)   8 320  1,9 %  8 320  1,9 %  8 320  1,9 % 

 Lønnstaker heltid  0,0 %  0,0 %  0,0 % 

 Lønnstaker deltid  0,0 %  0,0 %  0,0 % 

 

Selvstendig næringsdrivende, 

oppdragstaker eller frilanser  0,0 %  0,0 %  0,0 % 

 Registrert helt arbeidsledig  914  11,0 %  762  9,2 %  630  7,6 % 

 

Deltakere på 

arbeidsmarkedstiltak  0,0 %  0,0 %  0,0 % 

 Under ordinær utdanning  0,0 %  0,0 %  0,0 % 

 

Mottakere av 

arbeidsavklaringspenger  1 286  15,5 %  1 236  14,9 %  1 165  14,0 % 

 Mottakere av uføretrygd  2 062  24,8 %  2 319  27,9 %  2 542  30,6 % 

 Andre ordninger  937  11,3 %  929  11,2 %  897  10,8 % 

 Ukjent status  3 121  37,5 %  3 074  36,9 %  3 086  37,1 % 

Utenfor i 2015-2020 

(111111)   222 239  50,7 %  222 239  50,7 %  222 239  50,7 % 

 Registrert helt arbeidsledig  6 581  3,0 %  4 556  2,1 %  3 186  1,4 % 

 

Mottakere av 

arbeidsavklaringspenger  35 743  16,1 %  27 444  12,3 %  19 526  8,8 % 

 Mottakere av uføretrygd  130 988  58,9 %  142 658  64,2 %  152 617  68,7 % 

 Andre ordninger  13 028  5,9 %  11 822  5,3 %  11 115  5,0 % 

 Ukjent status  35 899  16,2 %  35 759  16,1 %  35 795  16,1 % 

Utenfor i 2015, men bevegelser inn og ut av 

utenforskap i perioden 2016-2020  94 399  21,5 %  94 399  21,5 %  94 399  21,5 % 

 Lønnstaker heltid  0,0 %  15 103  16,0 %  16 085  17,0 % 

 Lønnstaker deltid  0,0 %  14 276  15,1 %  14 318  15,2 % 

 

Selvstendig næringsdrivende, 

oppdragstaker eller frilanser  0,0 %  3 858  4,1 %  4 158  4,4 % 

 Registrert helt arbeidsledig  22 286  23,6 %  7 273  7,7 %  7 013  7,4 % 

 

Deltakere på 

arbeidsmarkedstiltak  0,0 %  16 346  17,3 %  13 027  13,8 % 

 Under ordinær utdanning  0,0 %  6 260  6,6 %  5 450  5,8 % 

 

Mottakere av 

arbeidsavklaringspenger  17 540  18,6 %  8 228  8,7 %  9 218  9,8 % 

 Mottakere av uføretrygd  9 403  10,0 %  6 229  6,6 %  7 089  7,5 % 

 Andre ordninger  13 167  13,9 %  5 512  5,8 %  5 924  6,3 % 

 Ukjent status  32 003  33,9 %  11 314  12,0 %  12 117  12,8 % 

I alt   438 631  100,0 %  438 631  100,0 %  438 631  100,0 % 
1 År utenfor er angitt med 1, mens ikke utenfor er angitt med 0. Posisjonen angir hvilket år det gjelder. Første siffer angir status i 2015, siste 

siffer i 2020. For eksempel betyr 111100 at personen var utenfor i 2015–2018, men innenfor i 2019 og 2020. 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, System for persondata (SFP). 

Tabell A10.2 Personer som var utenfor i 2015, etter lengde utenforskap1 og prioritert arbeidsstyrkestatus i 2018–

2020. Personer bosatt 2015–2020. Antall og prosent 

  
2018  2019   2020  

   Antall  Prosent  Antall  Prosent  Antall  Prosent 

Utenfor bare i 2015 

(100000)   69 798  15,9 %  69 798  15,9 %  69 798  15,9 % 

 Lønnstaker heltid  36 600  52,4 %  39 205  56,2 %  40 137  57,5 % 

 Lønnstaker deltid  22 453  32,2 %  21 778  31,2 %  21 542  30,9 % 

 

Selvstendig næringsdrivende, 

oppdragstaker eller frilanser  4 098  5,9 %  3 988  5,7 %  3 969  5,7 % 

 Registrert helt arbeidsledig  0,0 %  0,0 %  0,0 % 

 

Deltakere på 

arbeidsmarkedstiltak  1 963  2,8 %  1 151  1,6 %  1 088  1,6 % 

 Under ordinær utdanning  4 684  6,7 %  3 676  5,3 %  3 062  4,4 % 

 

Mottakere av 

arbeidsavklaringspenger  0,0 %  0,0 %  0,0 % 

 Mottakere av uføretrygd  0,0 %  0,0 %  0,0 % 
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2018  2019   2020  

   Antall  Prosent  Antall  Prosent  Antall  Prosent 

 Andre ordninger  0,0 %  0,0 %  0,0 % 

 Ukjent status  0,0 %  0,0 %  0,0 % 

Utenfor i 2015 og 2016 

(110000)   23 091  5,3 %  23 091  5,3 %  23 091  5,3 % 

 Lønnstaker heltid  10 166  44,0 %  11 040  47,8 %  11 263  48,8 % 

 Lønnstaker deltid  8 019  34,7 %  8 020  34,7 %  8 198  35,5 % 

 

Selvstendig næringsdrivende, 

oppdragstaker eller frilanser  1 914  8,3 %  1 848  8,0 %  1 787  7,7 % 

 Registrert helt arbeidsledig  0,0 %  0,0 %  0,0 % 

 

Deltakere på 

arbeidsmarkedstiltak  1 439  6,2 %  903  3,9 %  780  3,4 % 

 Under ordinær utdanning  1 553  6,7 %  1 280  5,5 %  1 063  4,6 % 

 

Mottakere av 

arbeidsavklaringspenger  0,0 %  0,0 %  0,0 % 

 Mottakere av uføretrygd  0,0 %  0,0 %  0,0 % 

 Andre ordninger  0,0 %  0,0 %  0,0 % 

 Ukjent status  0,0 %  0,0 %  0,0 % 

Utenfor i 2015-2017 

(111000)   12 109  2,8 %  12 109  2,8 %  12 109  2,8 % 

 Lønnstaker heltid  3 799  31,4 %  4 551  37,6 %  4 702  38,8 % 

 Lønnstaker deltid  3 969  32,8 %  4 326  35,7 %  4 494  37,1 % 

 

Selvstendig næringsdrivende, 

oppdragstaker eller frilanser  1 320  10,9 %  1 295  10,7 %  1 249  10,3 % 

 Registrert helt arbeidsledig  0,0 %  0,0 %  0,0 % 

 

Deltakere på 

arbeidsmarkedstiltak  2 057  17,0 %  1 043  8,6 %  868  7,2 % 

 Under ordinær utdanning  964  8,0 %  894  7,4 %  796  6,6 % 

 

Mottakere av 

arbeidsavklaringspenger  0,0 %  0,0 %  0,0 % 

 Mottakere av uføretrygd  0,0 %  0,0 %  0,0 % 

 Andre ordninger  0,0 %  0,0 %  0,0 % 

 Ukjent status  0,0 %  0,0 %  0,0 % 

Utenfor i 2015-2018 

(111100)   8 675  2,0 %  8 675  2,0 %  8 675  2,0 % 

 Lønnstaker heltid  0,0 %  2 254  26,0 %  2 547  29,4 % 

 Lønnstaker deltid  0,0 %  2 860  33,0 %  3 189  36,8 % 

 

Selvstendig næringsdrivende, 

oppdragstaker eller frilanser  0,0 %  1 120  12,9 %  1 064  12,3 % 

 Registrert helt arbeidsledig  1 252  14,4 %  0,0 %  0,0 % 

 

Deltakere på 

arbeidsmarkedstiltak  0,0 %  1 709  19,7 %  1 171  13,5 % 

 Under ordinær utdanning  0,0 %  732  8,4 %  704  8,1 % 

 

Mottakere av 

arbeidsavklaringspenger  1 024  11,8 %  0,0 %  0,0 % 

 Mottakere av uføretrygd  2 077  23,9 %  0,0 %  0,0 % 

 Andre ordninger  978  11,3 %  0,0 %  0,0 % 

 Ukjent status  3 344  38,5 %  0,0 %  0,0 % 

Utenfor i 2015-2019 

(111110)   8 320  1,9 %  8 320  1,9 %  8 320  1,9 % 

 Lønnstaker heltid  0,0 %  0,0 %  1 594  19,2 % 

 Lønnstaker deltid  0,0 %  0,0 %  2 670  32,1 % 

 

Selvstendig næringsdrivende, 

oppdragstaker eller frilanser  0,0 %  0,0 %  1 358  16,3 % 

 Registrert helt arbeidsledig  656  7,9 %  792  9,5 %  0,0 % 

 

Deltakere på 

arbeidsmarkedstiltak  0,0 %  0,0 %  1 902  22,9 % 

 Under ordinær utdanning  0,0 %  0,0 %  796  9,6 % 

 

Mottakere av 

arbeidsavklaringspenger  971  11,7 %  915  11,0 %  0,0 % 

 Mottakere av uføretrygd  2 803  33,7 %  2 967  35,7 %  0,0 % 

 Andre ordninger  875  10,5 %  973  11,7 %  0,0 % 



Rapporter 2022/47 Personer i utenforskap 2015–2020 

 

69 

  
2018  2019   2020  

   Antall  Prosent  Antall  Prosent  Antall  Prosent 

 Ukjent status  3 015  36,2 %  2 673  32,1 %  0,0 % 

Utenfor i 2015-2020 

(111111)   222 239  50,7 %  222 239  50,7 %  222 239  50,7 % 

 Registrert helt arbeidsledig  2 731  1,2 %  2 284  1,0 %  2 549  1,1 % 

 

Mottakere av 

arbeidsavklaringspenger  11 409  5,1 %  6 808  3,1 %  5 537  2,5 % 

 Mottakere av uføretrygd  161 598  72,7 %  168 016  75,6 %  171 341  77,1 % 

 Andre ordninger  10 817  4,9 %  10 065  4,5 %  8 811  4,0 % 

 Ukjent status  35 684  16,1 %  35 066  15,8 %  34 001  15,3 % 

Utenfor i 2015, men bevegelser inn og ut av 

utenforskap i perioden 2016-2020  94 399  21,5 %  94 399  21,5 %  94 399  21,5 % 

 Lønnstaker heltid  16 449  17,4 %  15 658  16,6 %  11 326  12,0 % 

 Lønnstaker deltid  14 279  15,1 %  13 409  14,2 %  9 481  10,0 % 

 

Selvstendig næringsdrivende, 

oppdragstaker eller frilanser  3 866  4,1 %  3 490  3,7 %  2 185  2,3 % 

 Registrert helt arbeidsledig  7 726  8,2 %  7 744  8,2 %  12 378  13,1 % 

 

Deltakere på 

arbeidsmarkedstiltak  9 112  9,7 %  6 335  6,7 %  3 849  4,1 % 

 Under ordinær utdanning  4 557  4,8 %  3 589  3,8 %  2 417  2,6 % 

 

Mottakere av 

arbeidsavklaringspenger  8 389  8,9 %  7 686  8,1 %  9 467  10,0 % 

 Mottakere av uføretrygd  10 230  10,8 %  15 179  16,1 %  20 857  22,1 % 

 Andre ordninger  7 282  7,7 %  8 111  8,6 %  8 515  9,0 % 

 Ukjent status  12 509  13,3 %  13 198  14,0 %  13 924  14,8 % 

I alt   438 631  100,0 %  438 631  100,0 %  438 631  100,0 % 
1 År utenfor er angitt med 1, mens ikke utenfor er angitt med 0. Posisjonen angir hvilket år det gjelder. Første siffer angir status i 2015, siste 

siffer i 2020. For eksempel betyr 111100 at personen var utenfor i 2015–2018, men innenfor i 2019 og 2020. 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, System for persondata (SFP). 
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Vedlegg B: Vedleggstabeller til kapittel 3 

Tabell B1 Personer i alderen 18–24 år i 2015 som var utenfor i november 1 av årene 2015–2020, etter prioritert 

arbeidsstyrkestatus i 2015–2020. Personer bosatt 2015–2020. Antall og prosent 

 
2015  2016  2017  2018  2019  2020  

 Antall Prosent Antall  Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent 

Lønnstaker heltid  13 312  18,3   18 829  25,8   22 281  30,5   25 256  34,6   28 535  39,1   27 748  38,0  

Lønnstaker deltid  20 328  27,9   19 509  26,7   20 539  28,2   21 438  29,4   21 035  28,8   19 409  26,6  

Selvstendig 

næringsdrivende, 

oppdragstaker eller 

frilanser  1 079  1,5   1 360  1,9   1 611  2,2   1 715  2,4   1 916  2,6   1 788  2,5  

Registrert helt 

arbeidsledig  3 967  5,4   2 909  4,0   2 109  2,9   2 030  2,8   1 932  2,6   5 090  7,0  

Deltakere på 

arbeidsmarkedstiltak  2 325  3,2   3 567  4,9   3 092  4,2   2 292  3,1   2 111  2,9   1 966  2,7  

Under ordinær utdanning  18 807  25,8   16 273  22,3   14 827  20,3   12 892  17,7   10 662  14,6   8 168  11,2  

Mottakere av arbeids-

avklaringspenger  785  1,1   573  0,8   448  0,6   506  0,7   545  0,7   1 221  1,7  

Mottakere av uføretrygd  136  0,2   83  0,1   99  0,1   91  0,1   91  0,1   271  0,4  

Andre ordninger  1 330  1,8   975  1,3   850  1,2   706  1,0   709  1,0   1 148  1,6  

Ukjent status  10 865  14,9   8 856  12,1   7 078  9,7   6 008  8,2   5 398  7,4   6 125  8,4  

I alt  72 934  100,0   72 934  100,0   72 934  100,0   72 934  100,0   72 934  100,0   72 934  100,0  

Kilde: Statistisk sentralbyrå, System for persondata (SFP). 

Tabell B2.1 Kvinner og menn, etter prioritert arbeidsstyrkestatus i 2015–2017. Personer bosatt 2015–2020. Antall og 

prosent 

 
2015 2016 2017 

  Antall  Prosent  Antall  Prosent  Antall  Prosent 

Kvinner       
Lønnstaker heltid 586 113  41,2  623 322  43,8  645 310  45,3  

Lønnstaker deltid 448 097  31,5  419 199  29,5  406 902  28,6  

Selvstendig næringsdrivende, oppdragstaker eller 

frilanser 50 647  3,6  51 252  3,6  51 562  3,6  

Registrert helt arbeidsledig 25 418  1,8  22 876  1,6  19 587  1,4  

Deltakere på arbeidsmarkedstiltak 26 214  1,8  26 354  1,9  23 084  1,6  

Under ordinær utdanning 76 530  5,4  64 502  4,5  54 542  3,8  

Mottakere av arbeidsavklaringspenger 37 579  2,6  37 527  2,6  36 823  2,6  

Mottakere av uføretrygd 84 932  6,0  95 338  6,7  107 189  7,5  

Andre ordninger 20 449  1,4  20 218  1,4  19 436  1,4  

Ukjent status 67 297  4,7  62 665  4,4  58 784  4,1  

Menn       
Lønnstaker heltid 887 784  59,0  934 848  62,1  962 459  64,0  

Lønnstaker deltid 215 420  14,3  177 837  11,8  163 076  10,8  

Selvstendig næringsdrivende, oppdragstaker eller 

frilanser 97 716  6,5  98 532  6,5  99 063  6,6  

Registrert helt arbeidsledig 37 005  2,5  33 907  2,3  26 608  1,8  

Deltakere på arbeidsmarkedstiltak 27 430  1,8  28 581  1,9  24 123  1,6  

Under ordinær utdanning 73 333  4,9  60 383  4,0  52 059  3,5  

Mottakere av arbeidsavklaringspenger 27 254  1,8  27 780  1,8  27 448  1,8  

Mottakere av uføretrygd 63 461  4,2  70 983  4,7  79 399  5,3  

Andre ordninger 18 214  1,2  17 994  1,2  17 250  1,1  

Ukjent status 57 022  3,8  53 817  3,6  53 211  3,5  

I alt  2 927 915  100,0   2 927 915  100,0   2 927 915  100,0  

Kilde: Statistisk sentralbyrå, System for persondata (SFP). 
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Tabell B2.2 Kvinner og menn, etter prioritert arbeidsstyrkestatus i 2018–2020. Personer bosatt 2015–2020. Antall og 

prosent 

 
 2018 2019 2020 

  Antall  Prosent  Antall  Prosent  Antall  Prosent 

Kvinner       
Lønnstaker heltid 663 323  46,6  682 189  47,9  682 565  48,0  

Lønnstaker deltid 397 036  27,9  380 693  26,7  367 372  25,8  

Selvstendig næringsdrivende, oppdragstaker eller frilanser 51 298  3,6  51 622  3,6  51 047  3,6  

Registrert helt arbeidsledig 19 070  1,3  17 189  1,2  26 563  1,9  

Deltakere på arbeidsmarkedstiltak 18 660  1,3  16 414  1,2  15 324  1,1  

Under ordinær utdanning 44 880  3,2  35 870  2,5  29 260  2,1  

Mottakere av arbeidsavklaringspenger 31 740  2,2  29 023  2,0  31 394  2,2  

Mottakere av uføretrygd 121 428  8,5  136 649  9,6  149 775  10,5  

Andre ordninger 19 959  1,4  19 398  1,4  18 594  1,3  

Ukjent status 55 837  3,9  54 191  3,8  51 365  3,6  

Menn       
Lønnstaker heltid 976 176  64,9  986 532  65,6  968 017  64,3  

Lønnstaker deltid 161 044  10,7  154 984  10,3  157 190  10,4  

Selvstendig næringsdrivende, oppdragstaker eller frilanser 98 562  6,6  99 066  6,6  98 371  6,5  

Registrert helt arbeidsledig 23 715  1,6  22 075  1,5  35 116  2,3  

Deltakere på arbeidsmarkedstiltak 18 281  1,2  15 880  1,1  14 997  1,0  

Under ordinær utdanning 43 365  2,9  34 315  2,3  27 614  1,8  

Mottakere av arbeidsavklaringspenger 23 982  1,6  21 857  1,5  24 415  1,6  

Mottakere av uføretrygd 89 102  5,9  99 291  6,6  108 153  7,2  

Andre ordninger 17 294  1,1  16 782  1,1  16 628  1,1  

Ukjent status 53 163  3,5  53 895  3,6  54 155  3,6  

I alt  2 927 915  100,0   2 927 915  100,0   2 927 915  100,0  

Kilde: Statistisk sentralbyrå, System for persondata (SFP). 

Tabell B3 Innvandrere og befolkningen ekskl. innvandrere, etter alder i 2015 og antall år utenfor i perioden 2015–

2020. Personer bosatt 2015–2020. Prosent 

 0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år I alt 

Befolkningen ekskl. innvandrere       
18-24 år 15,9  29,0  25,8  22,1  18,2  14,3  4,4  16,8  

25-29 år 10,9  16,4  14,9  13,0  11,5  10,2  5,1  11,2  

30-39 år 20,8  20,7  20,0  19,2  18,3  18,3  13,6  20,1  

40-49 år 26,0  17,9  18,7  20,3  22,3  23,8  25,0  24,7  

50-61 år 23,8  15,3  19,8  24,6  29,1  33,0  51,6  25,2  

62-66 år 2,5  0,7  0,8  0,7  0,6  0,4  0,3  2,0  

Innvandrere        
18-24 år 8,4  14,5  13,5  12,0  10,7  9,3  4,9  9,7  

25-29 år 12,4  18,1  17,7  17,3  15,6  13,2  6,8  13,6  

30-39 år 35,9  37,2  36,5  35,6  33,2  29,9  19,1  34,1  

40-49 år 26,9  20,5  21,3  21,9  24,1  25,9  26,4  25,0  

50-61 år 15,4  9,5  10,8  13,0  16,2  21,5  41,7  16,9  

62-66 år 1,0  0,3  0,2  0,2  0,2  0,3  0,9  0,7  

I alt      2 059 188           286 437           134 708             88 263             70 207             66 873           222 239       2 927 915  

Kilde: Statistisk sentralbyrå, System for persondata (SFP). 
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Tabell B4 Personer som bare var utenfor 1 av årene i perioden 2015–2020, etter hvilket år utenforskapet fant sted, 

prioritert arbeidsstyrkestatus og innvandringskategori. Prosent 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Registrert helt arbeidsledig 31,2  32,9  27,7  27,1  25,5  33,5  

Befolkningen eksklusive innvandrere 69,8  74,7  71,7  72,7  72,8  68,2  

Innvandrere 30,2  25,3  28,3  27,3  27,2  31,8  

Mottakere av arbeidsavklaringspenger 7,7  6,9  7,6  8,3  10,4  17,8  

Befolkningen eksklusive innvandrere 88,4  87,3  87,3  86,6  86,7  82,1  

Innvandrere 11,6  12,7  12,7  13,4  13,3  17,9  

Mottakere av uføretrygd 2,6  1,6  2,0  2,4  3,3  9,8  

Befolkningen eksklusive innvandrere 93,8  94,0  93,3  93,3  93,5  93,3  

Innvandrere 6,2  6,0  6,7  6,7  6,5  6,7  

Andre ordninger 9,8  10,2  10,5  10,5  9,9  8,9  

Befolkningen eksklusive innvandrere 65,7  74,8  72,6  74,5  74,4  73,0  

Innvandrere 34,3  25,2  27,4  25,5  25,6  27,0  

Ukjent status 48,7  48,5  52,2  51,8  50,8  30,0  

Befolkningen eksklusive innvandrere 69,1  79,9  79,6  80,4  80,4  70,0  

Innvandrere 30,9  20,1  20,4  19,6  19,6  30,0  

I alt            69 798             46 779             36 724             31 880             30 708             70 548  

Kilde: Statistisk sentralbyrå, System for persondata (SFP). 

Tabell B5 Personer som bare var utenfor i 2020, etter om de var registrerte arbeidsledige eller hadde ukjent 

status, innvandringskategori og aldersgruppe i 2015. Prosent 

Prioritert arbeidsstyrkestatus Innvandringskategori og alder i 2015 Prosent 

Registrert helt arbeidsledig   

 Befolkningen eksklusive innvandrere  

 18-24 år 25,0  

 25-29 år 14,3  

 30-39 år 19,3  

 40-49 år 20,0  

 50-61 år 21,1  

 62-66 år 0,3  

 Innvandrere  

 18-24 år 14,2  

 25-29 år 17,2  

 30-39 år 35,4  

 40-49 år 21,8  

 50-61 år 11,3  

 62-66 år 0,2  

Ukjent status   

 Befolkningen eksklusive innvandrere  

 18-24 år 35,5  

 25-29 år 18,7  

 30-39 år 18,6  

 40-49 år 15,5  

 50-61 år 11,6  

 62-66 år 0,2  

 Innvandrere  

 18-24 år 13,7  

 25-29 år 19,0  

 30-39 år 37,9  

 40-49 år 20,1  

 50-61 år 9,2  

 62-66 år 0,1  

Kilde: Statistisk sentralbyrå, System for persondata (SFP). 
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Tabell B6 Deltakere på introduksjonsordningen i 2015, etter utenforskapsstatus i perioden 2015–2020. Personer 

bosatt 2015–2020. Antall og prosent 

 
2015  2016 2017 2018 2019 2020 

  Antall  Prosent  Antall  Prosent  Antall  Prosent  Antall  Prosent  Antall  Prosent  Antall  Prosent 

Utenfor  0,0   2 043  18,9   3 081  28,6   3 569  33,1   3 665  34,0   4 081  37,8  

Innenfor  10 788  100,0   8 745  81,1   7 707  71,4   7 219  66,9   7 123  66,0   6 707  62,2  

I alt  10 788  100,0   10 788  100,0   10 788  100,0   10 788  100,0   10 788  100,0   10 788  100,0  

Kilde: Statistisk sentralbyrå, System for persondata (SFP). 

Tabell B7.1 Bostedskommunens sentralitet, etter personenes prioritert arbeidsstyrkestatus i 2020. 

Sentralitetsklasse 1–3. Personer bosatt 2015–2020. Antall og prosent 

   Antall  Prosent 

Sentralitet: 1 (925-1000) - høy Lønnstaker heltid 358 256  61,1  

 Lønnstaker deltid  80 833  13,8  

 Selvstendig næringsdrivende, oppdragstaker eller frilanser  29 800  5,1  

 Registrert helt arbeidsledig  16 182  2,8  

 Deltakere på arbeidsmarkedstiltak  5 212  0,9  

 Under ordinær utdanning  13 172  2,2  

 Mottakere av arbeidsavklaringspenger  9 981  1,7  

 Mottakere av uføretrygd  33 675  5,7  

 Andre ordninger  9 627  1,6  

 Ukjent status  29 761  5,1  

Sentralitet: 2 (870-924) Lønnstaker heltid 435 250  57,9  

 Lønnstaker deltid 127 939  17,0  

 Selvstendig næringsdrivende, oppdragstaker eller frilanser  30 555  4,1  

 Registrert helt arbeidsledig  18 070  2,4  

 Deltakere på arbeidsmarkedstiltak  8 050  1,1  

 Under ordinær utdanning  17 715  2,4  

 Mottakere av arbeidsavklaringspenger  14 070  1,9  

 Mottakere av uføretrygd  61 939  8,2  

 Andre ordninger  9 715  1,3  

 Ukjent status  27 950  3,7  

Sentralitet: 3 (775-869) Lønnstaker heltid 408 600  54,9  

 Lønnstaker deltid 138 780  18,7  

 Selvstendig næringsdrivende, oppdragstaker eller frilanser  35 409  4,8  

 Registrert helt arbeidsledig  14 756  2,0  

 Deltakere på arbeidsmarkedstiltak  8 699  1,2  

 Under ordinær utdanning  13 811  1,9  

 Mottakere av arbeidsavklaringspenger  15 548  2,1  

 Mottakere av uføretrygd  75 377  10,1  

 Andre ordninger  8 783  1,2  

 Ukjent status  23 999  3,2  

Kilde: Statistisk sentralbyrå, System for persondata (SFP). 
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Tabell B7.2 Bostedskommunens sentralitet, etter personenes prioritert arbeidsstyrkestatus i 2020. 

Sentralitetsklasse 4–6. Personer bosatt 2015–2020. Antall og prosent 

   Antall  Prosent 

Sentralitet: 4 (670-774) Lønnstaker heltid  252 674  54,3  

 Lønnstaker deltid  95 035  20,4  

 

Selvstendig næringsdrivende, oppdragstaker eller 

frilanser  23 293  5,0  

 Registrert helt arbeidsledig  7 399  1,6  

 Deltakere på arbeidsmarkedstiltak  4 867  1,0  

 Under ordinær utdanning  7 228  1,6  

 Mottakere av arbeidsavklaringspenger  9 463  2,0  

 Mottakere av uføretrygd  48 470  10,4  

 Andre ordninger  4 266  0,9  

 Ukjent status  12 921  2,8  

Sentralitet: 5 (565-669) Lønnstaker heltid  136 895  52,6  

 Lønnstaker deltid  55 693  21,4  

 

Selvstendig næringsdrivende, oppdragstaker eller 

frilanser  18 918  7,3  

 Registrert helt arbeidsledig  3 667  1,4  

 Deltakere på arbeidsmarkedstiltak  2 303  0,9  

 Under ordinær utdanning  3 482  1,3  

 Mottakere av arbeidsavklaringspenger  4 660  1,8  

 Mottakere av uføretrygd  25 631  9,8  

 Andre ordninger  1 935  0,7  

 Ukjent status  7 223  2,8  

Sentralitet: 6 (0-564) - lav Lønnstaker heltid  58 907  48,9  

 Lønnstaker deltid  26 282  21,8  

 

Selvstendig næringsdrivende, oppdragstaker eller 

frilanser  11 443  9,5  

 Registrert helt arbeidsledig  1 605  1,3  

 Deltakere på arbeidsmarkedstiltak  1 190  1,0  

 Under ordinær utdanning  1 466  1,2  

 Mottakere av arbeidsavklaringspenger  2 087  1,7  

 Mottakere av uføretrygd  12 836  10,7  

 Andre ordninger  896  0,7  

 Ukjent status  3 666  3,0  

Kilde: Statistisk sentralbyrå, System for persondata (SFP). 

Tabell B8 Bostedskommunens sentralitet i 2020, etter innvandringskategori. Personer bosatt 2015–2020. Antall og 

prosent 

  Antall  Prosent 

Sentralitet: 1 (925-1000) - høy 586 499  20,0  

Befolkningen eksklusive innvandrere 430 619  73,4  

Innvandrere 155 880  26,6  

Sentralitet: 2 (870-924) 751 253  25,7  

Befolkningen eksklusive innvandrere 611 726  81,4  

Innvandrere 139 527  18,6  

Sentralitet: 3 (775-869) 743 762  25,4  

Befolkningen eksklusive innvandrere 636 045  85,5  

Innvandrere 107 717  14,5  

Sentralitet: 4 (670-774) 465 616  15,9  

Befolkningen eksklusive innvandrere 415 690  89,3  

Innvandrere 49 926  10,7  

Sentralitet: 5 (565-669) 260 407  8,9  

Befolkningen eksklusive innvandrere 233 181  89,5  

Innvandrere 27 226  10,5  

Sentralitet: 6 (0-564) - lav 120 378  4,1  

Befolkningen eksklusive innvandrere 107 071  88,9  

Innvandrere 13 307  11,1  

I alt  2 927 915  100,0  

Kilde: Statistisk sentralbyrå, System for persondata (SFP). 
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Tabell B9 Bostedskommunens sentralitet i 2020, etter alder i 2015. Personer bosatt 2015–2020. Antall og prosent 

  Antall  Prosent 

Sentralitet: 1 (925-1000) - høy 586 499  20,0  

18-24 år 104 659  17,8  

25-29 år 82 552  14,1  

30-39 år 142 372  24,3  

40-49 år 133 177  22,7  

50-61 år 115 545  19,7  

62-66 år  8 194  1,4  

Sentralitet: 2 (870-924) 751 253  25,7  

18-24 år 122 517  16,3  

25-29 år 87 350  11,6  

30-39 år 173 010  23,0  

40-49 år 185 823  24,7  

50-61 år 171 105  22,8  

62-66 år 11 448  1,5  

Sentralitet: 3 (775-869) 743 762  25,4  

18-24 år 109 483  14,7  

25-29 år 81 776  11,0  

30-39 år 167 011  22,5  

40-49 år 189 989  25,5  

50-61 år 182 279  24,5  

62-66 år 13 224  1,8  

Sentralitet: 4 (670-774) 465 616  15,9  

18-24 år 68 262  14,7  

25-29 år 50 428  10,8  

30-39 år 101 282  21,8  

40-49 år 117 620  25,3  

50-61 år 118 811  25,5  

62-66 år  9 213  2,0  

Sentralitet: 5 (565-669) 260 407  8,9  

18-24 år 36 626  14,1  

25-29 år 25 982  10,0  

30-39 år 51 983  20,0  

40-49 år 66 904  25,7  

50-61 år 72 152  27,7  

62-66 år  6 760  2,6  

Sentralitet: 6 (0-564) - lav 120 378  4,1  

18-24 år 16 019  13,3  

25-29 år 11 058  9,2  

30-39 år 22 352  18,6  

40-49 år 31 138  25,9  

50-61 år 36 136  30,0  

62-66 år  3 675  3,1  

I alt  2 927 915  100,0  

Kilde: Statistisk sentralbyrå, System for persondata (SFP). 
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Vedlegg C: Vedleggstabeller til kapittel 4 

Tabell C1 Personer i utenforgruppen i november 2015–2020 som hadde en jobb i løpet av året, etter antall år 

utenfor i perioden. Personer bosatt 2015–2020. Antall 

  
År  

Antall år utenfor   2015  2016  2017  2018  2019  2020  

1   43 335    36 578    29 198    25 609    25 152    53 607   
2   22 571    24 528    20 975    20 039    31 090    22 490   
3   13 477    14 701    15 877    25 121    15 276    13 130   
4   10 049    11 325    20 492    12 211    10 092   8 311   
5  9 135    17 581   8 918   7 682   7 319   5 691   
6   17 629   7 654   6 065   5 567   5 628   4 998   
Total    116 196     112 367     101 525    96 229    94 557     108 227   
 Kilde: Statistisk sentralbyrå, System for persondata (SFP) og Antall arbeidsforhold og lønn.  

Tabell C2 Gjennomsnittlig antall jobber med personer som var i utenforgruppen per måned i året, etter næring og 

år. Personer bosatt 2015–2020. Antall 

Næringer  2016  2020  

A Jordbruk, skogbruk og fiske  798   700   

B Bergverksdrift og utvinning  1 894   553   

C Industri  4 721   3 261   

D Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning    89     70   

E Vann, avløp, renovasjon  266   235   

F Bygge- og anleggsvirksomhet  3 843   4 056   

G Varehandel, reparasjon av motorvogner  7 415   6 634   

H Transport og lagring  3 103   3 393   

I Overnattings- og serveringvirksomhet  3 938   4 306   

J Informasjon og kommunikasjon  1 410   1 509   

K Finansierings- og forsikringsvirksomhet  507   368   

L Omsetning og drift av fast eiendom  642   656   

M Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting  2 458   2 372   

N Forretningsmessig tjenesteyting  5 280   5 496   

O Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning  1 200   1 267   

P Undervisning  2 623   2 722   

Q Helse- og sosialtjenester  8 915   8 575   

R Kultur, underholdning og fritid  1 029   1 002   

S Annen tjenesteyting  1 024   973   

T Lønnet arbeid i private husholdninger   9     19   

U Internasjonale organisasjoner og organer   6    4   

X Ikke oppgitt    39     54   

Sum jobber    51 211    48 224   

 Kilde: Statistisk sentralbyrå, System for persondata (SFP) og Antall arbeidsforhold og lønn.  

Tabell C3 Gjennomsnittlig antall jobber med personer som var i utenforgruppen per måned i året, etter sektor. 

Personer bosatt 2015–2020. Antall  

  
År  

Sektor  2015  2016  2017  2018  2019  2020  

Kommuneforvaltningen  8 076  8 125  7 970  8 129  8 546  7 956  
Privat sektor og offentlige eide foretak  42 193  40 827  36 576  34 257  33 960  37 881  
Statsforvaltningen  2 268  2 260  2 465  2 308  2 206  2 386  
I alt  52 537  51 211  47 011  44 694  44 713  48 224  
Kilde: Statistisk sentralbyrå, System for persondata (SFP) og Antall arbeidsforhold og lønn.  
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Tabell C4  Andel jobber med personer som var i utenforgruppen per måned i året, etter stillingsprosent. Personer 

bosatt 2015–2020. Prosent 

 Stillingsprosent  2015  2016  2017  2018  2019  2020  

 100   51,1   52,0   54,6   53,7   53,2   54,8   

0 - 29   19,1   19,3   19,0   19,2   19,8   18,6   

30 - 60   15,3   15,0   15,0   15,4   15,5   14,9   

60 - 99   14,5   13,7   11,3   11,7   11,6   11,8   

I alt  100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   

Kilde: Statistisk sentralbyrå, System for persondata (SFP) og Antall arbeidsforhold og lønn.  

Tabell C5 Andel heltidsekvivalenter med personer som var i utenforgruppen per måned i året, etter 

stillingsprosent. Personer bosatt 2015–2020. Prosent 

Stillingsprosent  2015  2016  2017  2018  2019  2020  

 100   70,8   72,0   75,0   74,3   74,2   75,0   

0 - 29   3,8   3,9   3,8   3,8   3,9   3,6   

30 - 60   9,5   9,3   9,2   9,5   9,6   9,1   

60 - 99   15,9   14,9   11,9   12,4   12,3   12,3   

I alt  100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   

Kilde: Statistisk sentralbyrå, System for persondata (SFP) og Antall arbeidsforhold og lønn.  

Tabell C6 Andel jobber med personer som var i utenforgruppen per måned i året, fordelt på de 30 største yrkene. 

Personer bosatt 2015–2020. Prosent  

Yrke 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

5223 Butikkmedarbeidere 8,9  8,4  8,8  8,6  8,0  7,2  

5311 Barnehage- og skolefritidsassistenter mv. 5,1  5,0  5,4  5,6  5,5  4,8  

9112 Renholdere i virksomheter 4,3  4,5  4,3  4,1  4,1  3,9  

5329 Andre pleiemedarbeidere 3,4  3,4  3,3  3,5  3,5  2,9  

5321 Helsefagarbeidere 2,3  2,6  2,7  2,9  3,1  3,0  

4110 Kontormedarbeidere 2,5  2,6  2,6  2,6  2,7  2,8  

7115 Tømrere og snekkere 2,3  2,2  2,5  2,3  2,2  2,1  

2341 Grunnskolelærere 1,5  1,6  1,9  2,0  2,1  1,9  

4321 Lagermedarbeidere og material-forvaltere 1,9  1,7  1,7  1,9  1,8  1,8  

5131 Servitører 1,7  1,9  1,8  1,8  1,6  1,9  

3322 Selgere (engros) 1,6  1,7  1,8  1,8  1,8  1,8  

8322 Bil-, drosje- og varebilførere 1,3  1,5  1,6  1,8  1,7  2,0  

1120 Administrerende direktører 1,3  1,5  1,6  1,8  1,9  1,8  

9412 Kjøkkenassistenter 1,5  1,5  1,6  1,6  1,6  1,8  

8160 Operatører innen næringsmiddelproduksjon 1,8  1,5  1,4  1,5  1,5  1,4  

0000 Uoppgitt / yrker som ikke kan identifiseres 1,7  1,7  1,9  2,0  0,9  0,7  

5120 Kokker 1,4  1,5  1,5  1,4  1,3  1,6  

1420 Varehandelssjefer 1,1  1,2  1,5  1,5  1,6  1,3  

2223 Sykepleiere 1,1  1,1  1,2  1,3  1,3  1,3  

8332 Lastebil- og trailersjåfører 1,2  1,1  1,0  1,1  1,1  1,2  

9312 Hjelpearbeidere i anlegg 1,0  1,0  1,0  1,1  1,1  1,0  

5153 Vaktmestre 0,8  0,9  1,0  1,0  1,1  1,0  

2422 Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet 0,7  0,8  1,0  1,0  1,1  1,1  

7411 Elektrikere 1,3  0,9  1,0  0,8  0,9  0,8  

5246 Gatekjøkken- og kafémedarbeidere mv. 0,9  0,9  0,9  0,8  0,7  0,9  

7233 Anleggsmaskin- og industrimekanikere 1,2  1,0  0,7  0,6  0,6  0,7  

3333 Arbeidsformidlere 1,0  0,7  0,8  0,9  0,8  0,6  

2342 Førskolelærere 0,6  0,7  0,8  0,8  0,9  0,9  

5322 Hjemmehjelper 0,6  0,7  0,8  0,7  0,9  0,9  

5312 Skoleassistenter 0,6  0,7  0,8  0,9  0,9  0,7  

Kilde: Statistisk sentralbyrå, System for persondata (SFP) og Antall arbeidsforhold og lønn.  
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Tabell C7  Jobber, heltidsekvivalenter og gjennomsnittlig månedslønn for personer i utenforgruppen i november 

2016 med jobb i februar, etter prioritert arbeidsstyrkestatus. Personer bosatt 2015–2020. Antall og 

kroner 

Prioritert arbeidsstyrkestatus per november 2016  Antall jobber Antall heltidsekvivalenter 

 Gjennomsnittlig 

månedslønn  

I alt  69 721 50 398 39 750 

Registrert helt arbeidsledig 21 995 17 719 39 650 

Andre ordninger 7 648 5 732 36 570 

Mottakere av arbeidsavklaringspenger 7 142 4 537 36 300 

Mottakere av uføretrygd 4 486 1 714 33 450 

Ukjent status 28 450 20 696 42 000 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, System for persondata (SFP) og Antall arbeidsforhold og lønn.  
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Vedlegg D: Vedleggstabeller til kapittel 5 

Tabell D1 Median inntekt etter skatt 2015–2020, etter år utenfor 2015–20201. Personer bosatt 2015–2020. 2020-

kroner 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

000000 401 800 405 500 415 200 421 800 433 500 439 400 

000001 319 100 325 800 332 700 336 200 340 900 309 700 

000010 301 700 314 300 324 600 328 900 300 400 313 000 

000100 294 900 306 300 315 500 282 600 303 300 342 900 

001000 295 400 306 200 276 200 296 400 338 700 356 300 

010000 298 800 270 600 289 300 326 600 349 900 362 300 

100000 232 200 259 200 299 600 319 700 338 600 352 000 

000011 314 800 319 900 323 700 319 000 281 900 253 600 

000101 278 000 288 100 291 900 258 100 262 100 254 000 

000110 284 100 294 600 298 900 258 300 231 400 263 000 

001001 269 200 276 600 248 600 261 400 284 800 266 100 

001010 262 300 279 400 249 000 253 300 250 600 264 200 

001100 278 700 290 200 251 100 220 500 258 200 299 100 

010001 262 000 238 500 252 300 279 000 294 100 269 300 

010010 245 300 225 500 238 200 266 600 247 400 266 500 

010100 255 800 230 400 238 800 232 500 260 600 294 000 

011000 294 900 258 900 229 000 264 700 310 700 331 000 

100001 197 100 224 300 254 400 270 800 284 000 259 600 

100010 181 600 214 400 248 900 260 700 240 400 259 500 

100100 194 400 221 000 253 200 234 700 256 700 293 600 

101000 213 500 232 200 226 400 251 800 291 600 312 400 

110000 214 900 198 500 239 900 282 200 308 200 321 600 

000111 306 600 309 800 308 000 269 200 247 700 242 200 

001011 267 900 273 600 247 200 248 600 239 200 226 600 

001101 275 600 281 000 247 300 224 400 242 700 240 200 

001110 271 400 276 700 240 600 211 200 208 200 245 000 

010011 256 400 233 300 240 600 260 400 238 300 219 400 

010101 246 400 220 800 233 300 220 700 239 800 235 800 

010110 242 200 220 500 227 500 217 400 203 900 233 200 

011001 269 000 240 300 213 000 240 200 268 500 251 300 

011010 255 000 225 900 204 000 227 100 227 400 246 100 

011100 269 200 237 500 210 300 202 300 247 100 285 400 

100011 191 300 221 400 247 500 254 300 231 500 219 000 

100101 183 400 216 500 240 000 223 400 232 800 232 600 

100110 184 800 215 100 239 700 215 800 199 600 231 500 

101001 205 500 219 700 213 600 232 600 260 200 242 700 

101010 198 800 220 100 214 500 231 700 221 400 244 700 

101100 196 000 217 300 204 600 193 400 234 100 270 600 

110001 199 100 188 600 219 500 251 600 267 300 247 800 

110010 195 100 180 900 218 700 246 700 234 000 249 600 

110100 196 400 184 100 213 200 212 400 241 600 275 200 

111000 201 800 187 200 183 800 230 600 275 000 292 100 

001111 292 600 292 200 261 700 243 200 242 200 242 500 

010111 254 700 233 700 234 900 225 600 221 900 222 300 

011011 259 000 237 200 221 900 232 400 228 900 224 000 

011101 259 200 236 000 218 700 212 500 235 000 234 600 

011110 263 600 236 900 214 000 208 100 208 900 241 200 

100111 210 400 226 000 238 900 218 600 216 100 217 300 

101011 210 700 225 000 218 400 230 500 226 700 221 000 

101101 204 900 217 700 206 200 201 200 228 500 224 300 

101110 199 000 211 000 206 600 199 300 197 400 224 000 

110011 208 600 201 600 223 600 246 400 229 100 222 200 

110101 200 200 198 200 215 600 205 000 226 400 231 000 

110110 197 400 187 800 217 500 207 900 197 100 229 500 

111001 204 300 196 400 196 000 224 900 250 900 238 100 

111010 200 500 194 700 194 500 219 300 223 100 244 100 
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 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

111100 197 400 188 700 188 200 188 000 235 000 266 100 

011111 272 200 251 600 239 800 237 700 239 400 239 900 

101111 222 700 228 600 224 100 220 900 225 300 227 900 

110111 221 100 213 800 227 800 221 000 222 200 224 800 

111011 222 400 215 200 215 000 229 700 228 500 226 900 

111101 218 800 211 300 211 000 211 600 235 000 234 700 

111110 208 700 204 200 204 400 206 200 209 600 238 600 

111111 243 200 240 700 240 600 239 800 242 600 243 400 
1 År utenfor er angitt med 1, ikke utenfor er angitt med 0. Posisjon angir hvilket år det gjelder. Første siffer angir status i 2015, siste siffer i 2020. 

For eksempel betyr 000100 at personen var utenfor i 2018, men ikke noen av de andre årene. 011010 betyr at vedkommende var utenfor i 

2016, 2017 og 2019, men ikke i 2015, 2018 og 2020.   

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger. 

Tabell D2 Median inntekt etter skatt per forbruksenhet 2015–2020, etter år utenfor 2015–20201. Personer bosatt 

2015-2020. 2020-kroner 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

000000 437 100 436 800 445 200 452 300 465 100 471 200 

000001 379 100 380 200 386 500 389 900 396 300 376 000 

000010 375 600 376 600 385 000 389 300 377 500 378 400 

000100 373 800 375 600 381 200 364 600 370 000 388 900 

001000 375 900 376 000 362 500 363 200 387 700 397 700 

010000 380 900 361 200 359 900 378 300 393 300 401 300 

100000 334 900 335 000 356 500 367 000 381 200 388 500 

000011 370 900 372 000 378 400 376 200 356 100 329 700 

000101 341 500 344 900 346 500 325 500 328 800 319 800 

000110 354 700 356 600 360 500 337 100 317 200 333 200 

001001 338 200 337 000 319 400 325 300 341 300 324 900 

001010 342 200 343 900 332 300 322 500 321 600 330 000 

001100 354 500 355 000 334 900 308 900 330 700 356 500 

010001 335 700 316 600 317 000 333 000 346 400 327 000 

010010 344 200 323 500 323 700 336 500 330 300 336 600 

010100 342 300 322 400 321 300 314 600 327 900 344 300 

011000 367 900 341 000 314 800 336 300 367 000 374 400 

100001 284 100 293 600 311 800 319 300 331 200 312 200 

100010 288 700 291 200 310 700 318 500 305 900 312 900 

100100 292 900 300 400 313 600 300 200 315 700 338 600 

101000 308 700 310 400 304 300 315 200 343 900 356 400 

110000 311 300 291 100 311 300 339 600 358 600 367 500 

000111 363 500 365 000 365 300 339 400 319 400 313 100 

001011 331 100 328 000 310 600 306 700 301 500 284 200 

001101 333 500 334 100 313 400 293 000 305 700 295 700 

001110 339 300 336 600 317 000 292 400 290 500 307 700 

010011 319 600 301 700 300 000 310 800 297 900 278 400 

010101 317 000 293 100 297 600 277 300 300 300 295 100 

010110 316 200 292 000 292 900 287 300 274 700 295 000 

011001 326 400 301 900 279 900 299 400 322 500 307 300 

011010 328 300 310 100 290 900 302 200 305 200 317 600 

011100 342 700 317 900 294 700 285 800 316 700 344 000 

100011 268 200 276 000 292 700 298 500 278 700 263 200 

100101 255 100 268 800 289 000 271 100 284 600 274 700 

100110 272 300 275 500 292 900 275 700 260 600 278 300 

101001 274 700 279 000 276 900 288 400 310 300 294 100 

101010 283 100 287 100 289 100 294 300 288 400 295 600 

101100 284 800 287 900 280 300 267 100 292 700 316 400 

110001 269 800 256 900 277 200 299 600 312 600 294 900 

110010 279 400 267 200 288 200 304 800 289 400 299 700 

110100 287 900 268 000 285 400 284 200 305 100 328 500 

111000 296 500 280 600 275 600 300 600 334 200 345 100 

001111 351 700 348 600 329 200 309 000 306 800 305 000 

010111 313 900 296 300 291 800 283 100 279 100 273 000 

011011 315 900 293 200 275 000 278 800 279 400 271 700 
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 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

011101 309 700 292 800 272 200 271 700 290 300 287 900 

011110 328 200 309 200 288 700 283 100 282 500 305 700 

100111 268 000 272 900 284 700 265 800 262 600 259 000 

101011 271 800 273 500 270 100 272 600 270 700 258 500 

101101 264 000 273 900 265 200 257 000 274 900 270 000 

101110 274 700 277 300 269 000 260 000 260 000 276 500 

110011 270 700 260 000 271 700 287 900 276 900 265 800 

110101 259 900 250 900 263 800 258 000 278 500 273 000 

110110 276 200 265 600 279 300 265 100 261 800 287 300 

111001 273 400 260 100 256 400 274 800 297 600 282 500 

111010 285 800 268 900 262 500 279 800 284 400 295 200 

111100 286 700 276 200 272 800 269 500 297 100 322 600 

011111 331 300 314 300 301 400 300 500 301 300 301 300 

101111 276 600 278 800 275 600 271 300 271 200 271 600 

110111 274 300 264 800 273 500 268 800 269 700 267 200 

111011 272 800 262 600 262 300 275 200 272 800 270 800 

111101 275 900 265 700 263 600 264 900 282 300 277 700 

111110 282 200 272 800 272 300 268 700 270 900 290 400 

111111 297 100 292 800 293 500 292 700 296 100 295 500 
1 År utenfor er angitt med 1, ikke utenfor er angitt med 0. Posisjon angir hvilket år det gjelder. Første siffer angir status i 2015, siste siffer i 2020. 

For eksempel betyr 000100 at personen var utenfor i 2018, men ikke noen av de andre årene. 011010 betyr at vedkommende var utenfor i 

2016, 2017 og 2019, men ikke i 2015, 2018 og 2020.   

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger.   
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Tallgrunnlag til figurer 

Figurdata 2.1 Personer utenfor fordelt etter prioritert arbeidsstyrkestatus i 2015 og lengde på utenforskap i 

perioden 2015–20201. Personer bosatt 2015–2020. Antall og prosent 

 

Registrert helt 

arbeidsledig 

Mottakere av 

arbeidsavklaringspenger 

Mottakere av 

uføretrygd 

Andre 

ordninger Ukjent status 

Utenfor bare i 2015 (100000) 34,9 % 8,2 % 1,2 % 17,7 % 27,4 % 

Utenfor i 2015 og 2016 (110000) 11,1 % 3,6 % 0,9 % 6,2 % 8,2 % 

Utenfor i 2015-2017 (111000) 4,2 % 2,2 % 0,9 % 3,4 % 4,3 % 

Utenfor i 2015-2018 (111100) 2,1 % 1,8 % 1,0 % 2,5 % 3,0 % 

Utenfor i 2015-2019 (111110) 1,5 % 2,0 % 1,4 % 2,4 % 2,5 % 

Utenfor i 2015-2020 (111111) 10,5 % 55,1 % 88,3 % 33,7 % 28,9 % 

Utenfor i 2015, men bevegelser 

inn og ut av utenforskap i 

perioden 2016-2020 35,7 % 27,1 % 6,3 % 34,1 % 25,7 % 

Antall  62 423   64 833           148 393   38 663           124 319  
1 År utenfor er angitt med 1, mens ikke utenfor er angitt med 0. Posisjonen angir hvilket år det gjelder. Første siffer angir 

status i 2015, siste siffer i 2020. For eksempel betyr 111100 at personen var utenfor i 2015–2018, men innenfor i 2019 og 

2020. 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, System for persondata (SFP). 

Figurdata 2.2 Personer som var innenfor i både 2015 og 2020, etter lengde sammenhengende utenforskap i 2016–

2019 og prioritert arbeidsstyrkestatus i 2015. Personer bosatt 2015–2020. Antall og prosent 

 1 år 

2 år 

sammen-

hengende 

3 år 

sammen-

hengende 

4 år 

sammen-

hengende  

Innenfor 

alle 6 

årene 

Utenfor alle 

6 årene 

Rest-

gruppering 

Lønnstaker heltid 46,9 % 43,2 % 37,8 % 33,7 %  62,9 % 0,0 % 20,3 % 

Lønnstaker deltid 30,6 % 30,1 % 30,2 % 28,5 %  25,4 % 0,0 % 18,1 % 

Selvstendig næringsdrivende, 

oppdragstaker eller frilanser 4,4 % 5,0 % 6,0 % 7,3 %  6,0 % 0,0 % 3,6 % 

Registrert helt arbeidsledig 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %  0,0 % 3,0 % 12,2 % 

Deltakere på arbeidsmarkedstiltak 4,5 % 8,1 % 11,9 % 16,7 %  0,9 % 0,0 % 5,5 % 

Under ordinær utdanning 13,6 % 13,4 % 14,1 % 13,8 %  4,9 % 0,0 % 5,2 % 

Mottakere av 

arbeidsavklaringspenger 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %  0,0 % 16,1 % 6,4 % 

Mottakere av uføretrygd 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %  0,0 % 58,9 % 3,8 % 

Andre ordninger 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %  0,0 % 5,9 % 5,6 % 

Ukjent status 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %  0,0 % 16,2 % 19,3 % 

Antall 146 091         29 198   9 824        3 466       
Kilde: Statistisk sentralbyrå, System for persondata (SFP). 

Figurdata 2.3 Personer som var innenfor i både 2015 og 2020, etter lengde sammenhengende utenforskap i 2016–

2019 og prioritert arbeidsstyrkestatus i 2020. Personer bosatt 2015–2020. Antall og prosent 

 1 år 

2 år 

sammen-

hengende 

3 år 

sammen-

hengende 

4 år 

sammen-

hengende  

Innenfor 

alle 6 

årene 

Utenfor alle 

6 årene 

Rest-

gruppering 

Lønnstaker heltid 56,2 % 44,3 % 34,0 % 25,5 %  71,6 % 0,0 % 16,7 % 

Lønnstaker deltid 29,0 % 31,1 % 31,3 % 28,8 %  20,2 % 0,0 % 11,7 % 

Selvstendig næringsdrivende, 

oppdragstaker eller frilanser 5,3 % 7,5 % 8,9 % 10,4 %  6,1 % 0,0 % 2,7 % 

Registrert helt arbeidsledig 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %  0,0 % 1,1 % 12,9 % 

Deltakere på arbeidsmarkedstiltak 3,5 % 10,0 % 17,5 % 25,0 %  0,4 % 0,0 % 2,5 % 

Under ordinær utdanning 6,0 % 7,2 % 8,3 % 10,3 %  1,7 % 0,0 % 2,2 % 

Mottakere av 

arbeidsavklaringspenger 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %  0,0 % 2,5 % 11,0 % 

Mottakere av uføretrygd 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %  0,0 % 77,1 % 18,9 % 

Andre ordninger 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %  0,0 % 4,0 % 5,8 % 

Ukjent status 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %  0,0 % 15,3 % 15,6 % 

Antall 146 091 29 198 9 824 3 466     
Kilde: Statistisk sentralbyrå, System for persondata (SFP). 
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Figurdata 3.1 Antall år utenfor i perioden 2015–2020 etter alder i 2015. Personer bosatt 2015–2020. Prosent 

 0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år  I alt 

18-24 år 15,0 % 25,5 % 22,0 % 18,8 % 15,8 % 12,9 % 4,5 %  15,6 % 

25-29 år 11,1 % 16,8 % 15,7 % 14,4 % 12,8 % 11,1 % 5,5 %  11,6 % 

30-39 år 22,7 % 24,7 % 25,0 % 24,6 % 23,1 % 21,7 % 14,8 %  22,5 % 

40-49 år 26,1 % 18,5 % 19,5 % 20,9 % 22,9 % 24,4 % 25,3 %  24,7 % 

50-61 år 22,7 % 13,9 % 17,0 % 20,8 % 25,0 % 29,6 % 49,5 %  23,8 % 

62-66 år 2,3 % 0,6 % 0,6 % 0,5 % 0,4 % 0,4 % 0,4 %  1,8 % 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, System for persondata (SFP). 

Figurdata 3.2 Antall år utenfor i perioden 2015–2020 etter kjønn. Personer bosatt 2015–2020. Antall og prosent 

 0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år  I alt 

Kvinner 47,2 % 48,8 % 49,1 % 50,6 % 52,0 % 53,3 % 57,6 %  48,6 % 

Menn 52,8 % 51,2 % 50,9 % 49,4 % 48,0 % 46,7 % 42,4 %  51,4 % 

Antall          2 059 188  
         

286 437  
         

134 708   88 263   70 207   66 873  
         

222 239        2 927 915  

Kilde: Statistisk sentralbyrå, System for persondata (SFP). 

Figurdata 3.3a Antall år utenfor i perioden 2015–2020 etter høyeste oppnådde utdanningsnivå i 2015–2020. 0–2 år 

utenfor. Personer bosatt 2015–2020. Prosent 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

0 år 

Grunnskole 15,8 % 13,7 % 12,8 % 12,2 % 12,0 % 11,8 % 

Videregående skole 40,8 % 41,4 % 40,8 % 39,9 % 39,4 % 39,0 % 

Høyere utdanning, 1-4 år 29,1 % 30,1 % 31,1 % 32,1 % 32,8 % 33,0 % 

Høyere utdanning, over 

4 år 11,7 % 12,3 % 12,9 % 13,5 % 14,3 % 15,0 % 

Uoppgitt utdanning 2,6 % 2,5 % 2,4 % 2,4 % 1,5 % 1,3 % 

        

1 år 

Grunnskole 27,7 % 25,0 % 23,8 % 22,9 % 22,9 % 22,3 % 

Videregående skole 36,8 % 38,5 % 38,6 % 38,2 % 38,7 % 38,3 % 

Høyere utdanning, 1-4 år 20,8 % 21,7 % 22,6 % 23,6 % 25,4 % 26,5 % 

Høyere utdanning, over 

4 år 7,1 % 7,8 % 8,4 % 9,0 % 10,0 % 10,6 % 

Uoppgitt utdanning 7,6 % 7,0 % 6,6 % 6,3 % 3,1 % 2,3 % 
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2 år 

Grunnskole 33,6 % 32,1 % 31,5 % 31,0 % 31,8 % 31,3 % 

Videregående skole 33,1 % 34,3 % 34,7 % 34,9 % 36,5 % 36,9 % 

Høyere utdanning, 1-4 år 17,1 % 17,6 % 18,1 % 18,5 % 19,9 % 20,5 % 

Høyere utdanning, over 

4 år 6,0 % 6,5 % 6,8 % 7,1 % 8,0 % 8,3 % 

Uoppgitt utdanning 10,2 % 9,5 % 9,0 % 8,5 % 3,8 % 3,0 % 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, System for persondata (SFP). 

Figurdata 3.3b Antall år utenfor i perioden 2015–2020 etter høyeste oppnådde utdanningsnivå i 2015–2020. 3–6 år 

utenfor. Personer bosatt 2015–2020. Prosent 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

3 år 

Grunnskole 37,1 % 36,5 % 36,2 % 36,2 % 37,7 % 37,6 % 

Videregående skole 31,0 % 31,6 % 31,8 % 31,9 % 34,1 % 34,5 % 

Høyere utdanning, 1-4 år 15,1 % 15,5 % 15,7 % 15,9 % 16,8 % 17,1 % 

Høyere utdanning, over 

4 år 5,1 % 5,4 % 5,6 % 6,0 % 6,7 % 6,9 % 

Uoppgitt utdanning 11,8 % 11,1 % 10,6 % 10,0 % 4,6 % 3,9 % 

        

4 år 

Grunnskole 39,8 % 39,6 % 39,6 % 39,8 % 41,7 % 41,7 % 

Videregående skole 30,8 % 31,1 % 31,2 % 31,4 % 33,3 % 33,6 % 

Høyere utdanning, 1-4 år 13,7 % 13,9 % 14,1 % 14,0 % 14,9 % 15,0 % 

Høyere utdanning, over 

4 år 4,2 % 4,5 % 4,8 % 4,9 % 5,4 % 5,5 % 

Uoppgitt utdanning 11,4 % 10,9 % 10,4 % 9,9 % 4,7 % 4,1 % 

        

5 år 

Grunnskole 42,9 % 42,8 % 43,0 % 43,1 % 44,7 % 44,9 % 

Videregående skole 30,8 % 30,9 % 31,0 % 31,1 % 32,7 % 32,8 % 

Høyere utdanning, 1-4 år 12,8 % 12,9 % 12,8 % 12,8 % 13,5 % 13,6 % 

Høyere utdanning, over 

4 år 3,5 % 3,9 % 4,0 % 4,0 % 4,5 % 4,5 % 

Uoppgitt utdanning 10,0 % 9,6 % 9,2 % 9,0 % 4,6 % 4,2 % 
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6 år 

Grunnskole 46,3 % 46,4 % 46,4 % 46,4 % 47,3 % 47,3 % 

Videregående skole 32,4 % 32,4 % 32,4 % 32,4 % 33,1 % 33,2 % 

Høyere utdanning, 1-4 år 11,0 % 11,0 % 11,0 % 11,0 % 11,3 % 11,3 % 

Høyere utdanning, over 

4 år 2,6 % 2,7 % 2,7 % 2,7 % 2,9 % 2,9 % 

Uoppgitt utdanning 7,7 % 7,6 % 7,5 % 7,5 % 5,4 % 5,4 % 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, System for persondata (SFP). 

Figurdata 3.4 Antall år utenfor i perioden 2015–2020 etter innvandringskategori. Personer bosatt 2015–2020. 

Antall og prosent 

 0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år  I alt 

Befolkningen 

ekskl. 

innvandrere 87,2 % 75,5 % 69,4 % 67,2 % 68,0 % 70,6 % 78,4 %  83,1 % 

Innvandrere 12,8 % 24,5 % 30,6 % 32,8 % 32,0 % 29,4 % 21,6 %  16,9 % 

Antall          2 059 188  
         

286 437  
         

134 708   88 263   70 207   66 873  
         

222 239        2 927 915  

Kilde: Statistisk sentralbyrå, System for persondata (SFP). 

Figurdata 3.5 Bostedskommunens sentralitet i 2020 etter antall år utenfor i perioden 2015–2020. Personer bosatt 

2015–2020. Prosent 

 

Sentralitet: 1 

(925-1000) - 

høy 
Sentralitet: 2 

(870-924) 
Sentralitet: 3 

(775-869) 
Sentralitet: 4 

(670-774) 
Sentralitet: 5 

(565-669) 
Sentralitet: 6 

(0-564) - lav 

0 år 70,6 % 70,1 % 69,4 % 70,6 % 72,4 % 71,2 % 

1 år 10,5 % 9,9 % 9,7 % 9,4 % 9,1 % 9,0 % 

2 år 4,7 % 4,8 % 4,7 % 4,5 % 4,1 % 4,2 % 

3 år 3,1 % 3,1 % 3,1 % 2,9 % 2,7 % 2,9 % 

4 år 2,3 % 2,4 % 2,5 % 2,4 % 2,2 % 2,4 % 

5 år 2,2 % 2,3 % 2,4 % 2,3 % 2,2 % 2,4 % 

6 år 6,6 % 7,4 % 8,4 % 7,9 % 7,4 % 7,8 % 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, System for persondata (SFP). 

Figurdata 4.1 Utenforgruppen i november 2015–2020 som hadde en jobb i løpet av året, etter prioritert 

arbeidsstyrkestatus i november. Personer bosatt 2015–2020. Antall og prosent 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Registrert helt arbeidsledig  36 433   32 348   24 364   22 412   21 532   37 950  

Andre ordninger  11 601   11 924   10 925   10 431     9 975   11 110  

Mottakere av arbeidsavklaringspenger  10 794   11 299   11 087   10 553   10 374   11 434  

Mottakere av uføretrygd    9 360   10 566   11 511   12 907   15 275   15 213  

Ukjent status  48 008   46 230   43 638   39 926   37 401   32 520  

Total         116 196          112 367          101 525   96 229   94 557          108 227  

Kilde: Statistisk sentralbyrå, System for persondata (SFP) og Antall arbeidsforhold og lønn.  



Rapporter 2022/47 Personer i utenforskap 2015–2020 

 

90 

Figurdata 4.2 Jobber per måned blant de i utenforgruppen i november 2016, 2018 og 2020 som hadde en jobb i 

løpet av året (unntatt november). Personer bosatt 2015–2020. Antall 

Måned 2016 2018 2020 

Januar 70003 60678 78558 

Februar 69721 60321 78648 

Mars 66862 57428 74083 

April 64075 54404 56847 

Mai 59659 52316 45303 

Juni 48049 49260 43419 

Juli 52847 45168 41236 

August 45108 38026 36710 

September 36923 30886 29765 

Oktober 23451 19773 20719 

Desember 26772 23521 25257 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, System for persondata (SFP) og Antall arbeidsforhold og lønn.  

Figurdata 4.3 Personer i utenforgruppen i november 2016, 2018 og 2020 som hadde en jobb i løpet av året, etter 

høyeste fullførte utdanning. Personer bosatt 2015–2020. Prosent 

Utdanning 2016 2018 2020 

I alt 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 8,6 % 8,5 % 3,0 % 

Utdanning på grunnskolenivå 29,4 % 29,6 % 29,3 % 

Utdanning på videregående skole-nivå 37,1 % 35,4 % 38,3 % 

Universitets- eller høgskoleutdanning, til og med 4 år 17,9 % 19,3 % 21,4 % 

Universitets- eller høgskoleutdanning, lengre enn 4 år 7,0 % 7,3 % 8,0 % 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, System for persondata (SFP) og Antall arbeidsforhold og lønn.  

Figurdata 4.4 Personer i utenforgruppen i november 2016, 2018 og 2020 som hadde en jobb i løpet av året, etter 

alder. Personer bosatt 2015–2020. Prosent 

Aldersgrupper 2016 2018 2020 

18 - 24 år 16,6 % 11,5 % 5,3 % 

25 - 29 år 14,7 % 14,5 % 14,0 % 

30 - 39 år 25,2 % 25,6 % 27,0 % 

40 - 49 år 20,7 % 20,6 % 21,3 % 

50 - 61 år 20,6 % 22,5 % 24,1 % 

62 - 66 år 2,1 % 5,2 % 8,4 % 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, System for persondata (SFP) og Antall arbeidsforhold og lønn.  

Figurdata 4.5 Jobber med personer i utenforgruppen i november 2016 og 2020 som hadde en jobb i februar 

samme år, etter næring. Personer bosatt 2015–2020. Prosent 

Næringer 2016 2020 

A Jordbruk, skogbruk og fiske 1,6 % 1,5 % 

B Bergverksdrift og utvinning 3,7 % 1,1 % 

C Industri 9,2 % 6,8 % 

D Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 0,2 % 0,1 % 

E Vann, avløp, renovasjon 0,5 % 0,5 % 

F Bygge- og anleggsvirksomhet 7,5 % 8,4 % 

G Varehandel, reparasjon av motorvogner 14,5 % 13,8 % 

H Transport og lagring 6,1 % 7,0 % 

I Overnattings- og serveringsvirksomhet 7,7 % 8,9 % 

J Informasjon og kommunikasjon 2,8 % 3,1 % 

K Finansierings- og forsikringsvirksomhet 1,0 % 0,8 % 

L Omsetning og drift av fast eiendom 1,3 % 1,4 % 

M Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 4,8 % 4,9 % 

N Forretningsmessig tjenesteyting 10,3 % 11,4 % 

O Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 2,3 % 2,6 % 

P Undervisning 5,1 % 5,6 % 

Q Helse- og sosialtjenester 17,4 % 17,8 % 

R Kultur, underholdning og fritid 2,0 % 2,1 % 

S Annen tjenesteyting 2,0 % 2,0 % 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, System for persondata (SFP) og Antall arbeidsforhold og lønn.  
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Figurdata 4.6 Jobber med personer i utenforgruppen i november 2020 som hadde en jobb i februar samme år, 

etter yrkesfelt. Personer bosatt 2015–2020. Prosent 

Yrkesgrupper  Andel   

1 Ledere  6,90 % 

2 Akademiske yrker  14,30 % 

3 Høyskoleyrker  12,50 % 

4 Kontoryrker  9,00 % 

5 Salgs- og serviceyrker  30,50 % 

6 Bønder, fiskere mv.  0,70 % 

7 Håndverkere  8,40 % 

8 Prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere mv.  8,30 % 

9 Renholdere, hjelpearbeidere mv.  9,30 % 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, System for persondata (SFP) og Antall arbeidsforhold og lønn.  

Figurdata 4.7 Gjennomsnittlig stillingsprosent for jobber med personer i utenforgruppen i november 2016 og 

2020 som hadde en jobb i februar samme år, etter utvalgte næringer i februar. Personer bosatt 

2015–2020. Prosent 

Næring 2016 2020 

C Industri 88 86,4 

F Bygge- og anleggsvirksomhet 85 88,6 

G Varehandel, reparasjon av motorvogner 67,6 70,3 

H Transport og lagring 75,7 79,1 

I Overnattings- og serveringvirksomhet 67 72,3 

J Informasjon og kommunikasjon 85,5 85,4 

N Forretningsmessig tjenesteyting 72,9 77,8 

Q Helse- og sosialtjenester 57,7 57,3 

R Kultur, underholdning og fritid 57,5 61,5 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, System for persondata (SFP) og Antall arbeidsforhold og lønn.  

Figurdata 4.8 Månedslønn i utvalgte næringer i alt og for personer som var i utenforgruppen i november 2020 

med jobb i februar samme år. Personer bosatt 2015–2020. Kroner 

Næring 

Utenforgruppen per 

februar 2020 

Alle arbeidsforhold med 

lønn per februar 2020 

I alt 42590 49620 

01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske 38180 42660 

05-09 Bergverksdrift og utvinning 68930 73700 

10-33 Industri 42690 50040 

35-39 Elektrisitet, vann og renovasjon 44140 54730 

41-43 Bygge- og anleggsvirksomhet 43030 47050 

45-47 Varehandel, reparasjon av motorvogner 40150 43750 

49-53 Transport og lagring 40900 47840 

55-56 Overnattings- og serveringsvirksomhet 33180 34280 

58-63 Informasjon og kommunikasjon 62130 63840 

64-66 Finansiering og forsikring 71070 68550 

68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 57100 59100 

77-82 Forretningsmessig tjenesteyting 39870 41690 

84 Off.adm., forsvar, sosialforsikring 45680 52460 

85 Undervisning 41740 46550 

86-88 Helse- og sosialtjenester 39430 47320 

90-99 Personlig tjenesteyting 39090 44520 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, System for persondata (SFP) og Antall arbeidsforhold og lønn.  

Figurdata 5.1 Median inntekt etter skatt i 2015, etter alder og utenforskapsstatus. Personer bosatt 2015–2020. 

Kroner 

 Alle 18-24 år 25-39 år 40-54 år 55-66 år 

Ikke utenfor 345 600 125 300 343 700 394 600 387 300 

Utenfor  211 400 87 400 198 100 227 000 230 700 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger. 
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Figurdata 5.2 Inntektsregnskap 2015, etter alder og utenforskapsstatus. Personer bosatt 2015–2020. Prosent 

 Ikke utenfor Utenfor 

 18-24 år 25-39 år 40-54 år 55-66 år 18-24 år 25-39 år 40-54 år 55-66 år 

Yrkesinntekt 83 85 86 79 36 31 22 12 

Kapitalinntekter 2 3 8 12 5 5 10 11 

Skattepliktige 

overføringer 7 9 5 9 43 52 61 74 

Skattefrie 

overføringer 8 3 1 0 16 12 6 3 

 Kilde: Statistisk sentralbyrå, Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger. 

Figurdata 5.3 Median inntekt etter skatt per forbruksenhet i 2015, etter alder og utenforskapsstatus. Personer 

bosatt 2015–2020. Prosent 

 Alle 18-24 år 25-39 år 40-54 år 55-66 år 

Ikke utenfor 382 700 308 800 361 800 404 100 460 300 

Utenfor  268 600 254 200 247 800 269 500 306 400 

 Kilde: Statistisk sentralbyrå, Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger. 

Figurdata 5.4 Andel personer under lavinntektsgrensen (EU60) i 2015, etter alder og utenforskapsstatus. 

Personer bosatt 2015–2020. Prosent 

 Alle 18-24 år 25-39 år 40-54 år 55-66 år 

Ikke utenfor 10,0 29,0 9,9 4,3 2,8 

Utenfor  28,6 37,4 35,4 25,8 17,3 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger. 

Figurdata 5.5 Median inntekt etter skatt i 2020, etter alder i 2015 og antall år utenfor 2015–2020. Personer bosatt 

2015–2020. Kroner 

 Ingen år Ett år To år Tre år Fire år Fem år Seks år 

Alle 439 400 338 400 280 800 249 800 238 100 236 100 243 400 

18-24 år 339 200 261 400 216 200 193 800 192 200 197 200 220 400 

25-39 år 447 000 357 900 291 700 247 700 226 800 221 600 237 000 

40-54 år 463 100 363 700 301 700 268 700 252 500 244 600 244 100 

55-66 år 472 700 362 100 307 800 286 100 274 200 264 600 251 700 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger. 
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Figurdata 5.6 Inntektsregnskap 2020, etter alder i 2015 og antall år utenfor 2015–2020. Personer bosatt 2015–

2020.  Andel 

  Yrkesinntekt Kapitalinntekter 

Skattepliktige 

overføringer 

Skattefrie 

overføringer 

Ingen år 

Alle 85 % 6 % 8 % 1 % 

18-24 år 88 % 2 % 7 % 2 % 

25-39 år 87 % 4 % 7 % 2 % 

40-54 år 88 % 6 % 5 % 1 % 

55-66 år 71 % 9 % 20 % 0 % 

Ett år 

Alle 70 % 5 % 21 % 3 % 

18-24 år 76 % 2 % 17 % 4 % 

25-39 år 74 % 4 % 19 % 4 % 

40-54 år 69 % 8 % 22 % 1 % 

55-66 år 46 % 11 % 42 % 0 % 

To år 

Alle 53 % 6 % 36 % 5 % 

18-24 år 60 % 2 % 30 % 8 % 

25-39 år 59 % 4 % 30 % 7 % 

40-54 år 52 % 8 % 38 % 3 % 

55-66 år 28 % 10 % 62 % 1 % 

Tre år 

Alle 36 % 7 % 50 % 8 % 

18-24 år 40 % 2 % 46 % 13 % 

25-39 år 43 % 5 % 41 % 11 % 

40-54 år 35 % 9 % 51 % 5 % 

55-66 år 17 % 11 % 71 % 1 % 

Fire år 

Alle 21 % 8 % 61 % 9 % 

18-24 år 23 % 2 % 59 % 16 % 

25-39 år 27 % 5 % 53 % 15 % 

40-54 år 21 % 12 % 61 % 6 % 

55-66 år 10 % 10 % 78 % 2 % 

Fem år 

Alle 10 % 9 % 73 % 9 % 

18-24 år 8 % 17 % 62 % 14 % 

25-39 år 12 % 4 % 67 % 17 % 

40-54 år 11 % 9 % 74 % 7 % 

55-66 år 6 % 10 % 82 % 2 % 

Seks år 

Alle 3 % 7 % 85 % 5 % 

18-24 år 3 % 4 % 81 % 12 % 

25-39 år 4 % 8 % 77 % 11 % 

40-54 år 3 % 7 % 85 % 5 % 

55-66 år 2 % 6 % 90 % 2 % 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger. 

Figurdata 5.7 Median inntekt etter skatt per forbruksenhet 2020, etter alder i 2015 og antall år utenfor 2015–

2020. Personer bosatt 2015–2020. Kroner 

 Ingen år Ett år To år Tre år Fire år Fem år Seks år 

Alle 471 200 387 800 342 100 309 400 292 500 286 600 295 500 

18-24 år 405 000 352 700 313 200 279 700 262 700 256 300 254 700 

25-39 år 442 300 380 100 327 800 285 600 260 200 252 900 257 900 

40-54 år 501 500 418 200 363 900 330 600 310 200 300 900 293 700 

55-66 år 555 100 460 300 411 200 383 400 369 700 350 900 330 000 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger. 
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Figurdata 5.8 Antall år under lavinntektsgrensen (EU60) 2015–2020, etter alder i 2015 og antall år utenfor 2015–

2020. Personer bosatt 2015–2020. Prosent 

    Ett år lavinntekt To til fem år lavinntekt Seks år lavinntekt 

Ingen år  

Alle 6 10 1 

18-24 år 16 41 2 

25-39 år 7 7 1 

40-54 år 3 3 0 

55-66 år 3 2 0 

Ett år 

Alle 13 23 3 

18-24 år 17 43 4 

25-39 år 14 20 3 

40-54 år 10 12 2 

55-66 år 6 7 1 

To år 

Alle 14 30 5 

18-24 år 17 45 6 

25-39 år 15 32 5 

40-54 år 12 21 4 

55-66 år 8 11 2 

Tre år 

Alle 12 36 7 

18-24 år 15 49 9 

25-39 år 14 42 9 

40-54 år 11 28 6 

55-66 år 8 14 3 

Fire år 

Alle 11 37 9 

18-24 år 14 50 11 

25-39 år 11 47 11 

40-54 år 10 30 8 

55-66 år 7 15 4 

Fem år 

Alle 10 35 11 

18-24 år 12 48 14 

25-39 år 11 45 15 

40-54 år 9 30 10 

55-66 år 7 17 6 

Seks år 

Alle 8 21 13 

18-24 år 10 34 20 

25-39 år 10 31 18 

40-54 år 8 22 12 

55-66 år 6 13 10 

 Kilde: Statistisk sentralbyrå, Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger. 
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Figurdata 5.9ab Median inntekt etter skatt 2015–2020, etter år utenfor 2015–2020 (utvalgte kombinasjoner)1. 

Personer bosatt 2015–2020. 2020-kroner 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

000000 401 800 405 500 415 200 421 800 433 500 439 400 

       
000100 294 900 306 300 315 500 282 600 303 300 342 900 

100000 232 200 259 200 299 600 319 700 338 600 352 000 

000001 319 100 325 800 332 700 336 200 340 900 309 700 

        
001100 278 700 290 200  251 100 220 500 258 200 299 100 

010010 245 300 225 500 238 200 266 600 247 400 266 500 

100001 197 100 224 300 254 400 270 800 284 000 259 600 

       
011010 255 000 225 900 204 000 227 100 227 400 246 100 

000111 306 600 309 800 308 000 269 200 247 700 242 200 

111000 201 800 187 200 183 800 230 600 275 000 292 100 

       
000000 401 800 405 500 415 200 421 800 433 500 439 400 

          

110110 197 400 187 800 217 500  207 900 197 100 229 500 

001111 292 600 292 200 261 700 243 200 242 200 242 500 

111100 197 400 188 700 188 200 188 000 235 000 266 100 

       
011111 272 200 251 600 239 800 237 700 239 400 239 900 

111110 208 700 204 200 204 400 206 200 209 600 238 600 

        
111111 243 200 240 700 240 600 239 800 242 600 243 400 
1 År utenfor er angitt med 1, ikke utenfor er angitt med 0. Posisjon angir hvilket år det gjelder. Første siffer angir status i 2015, siste siffer i 2020. 

For eksempel betyr 000100 at personen var utenfor i 2018, men ikke noen av de andre årene. 011010 betyr at vedkommende var utenfor i 

2016, 2017 og 2019, men ikke i 2015, 2018 og 2020.   

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger. 

Figurdata 5.10 Andel i utenforskap som tilhører ulike deler av inntektsfordelingen for inntekt per forbruksenhet 

2015–20201. Personer bosatt 2015–2020. Prosent 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Median 19,1 18,9 17,9 16,9 16,2 16,0 

Øverste kvartil 8,1 7,9 7,3 6,9 6,6 6,6 

Øverste desil 3,4 3,3 3,0 2,8 2,7 2,7 
1 Fordeling basert på personer som ikke har vært utenfor noen av årene 2015-2020. 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger. 

Figurdata 5.11 Andel i utenforskap som ikke har registrert inntekt 2015–2020, etter kjønn og alder i 2015. Personer 

bosatt 2015–2020. 

 Alle Menn Kvinner 

 18-66 år 18-24 år 25-39 år 40-54 år 55-66 år 18-24 år 25-39 år 40-54 år 55-66 år 

2015 3,6 5,8 4,5 2,2 1,2 6,5 5,5 2,7 2,1 

2016 2,6 4,0 2,9 2,0 1,1 4,5 3,3 2,1 1,9 

2017 2,5 4,3 3,3 2,0 1,1 4,2 2,9 2,0 1,8 

2018 2,5 4,3 3,8 2,2 1,0 4,5 2,9 1,9 1,6 

2019 2,6 4,5 4,4 2,4 1,0 4,3 3,0 1,8 1,5 

2020 3,2 5,1 5,9 3,0 1,2 5,0 3,5 2,1 1,5 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger. 
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