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Kjønnsforskjeller på 
arbeidsmarkedet

Litteratur:
Petersen, Trond (2001): Likestilling i arbeidsmarkedet
Hansen, Marianne Nordli (1995): Kjønnssegregering i det norske 
arbeidsmarkedet

Kjønnsforskjeller på arbeidsmarkedet

Kvinner har økt deltakelse på arbeidsmarkedet
Kvinner jobber oftere deltid
Kvinner og menn jobber i forskjellige deler av 
arbeidsmarkedet
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Kjønnssegregert arbeidsmarked

Horisontal kjønnssegregering 
– kvinner og menn jobber i ulike typer yrker

Vertikal kjønnssegregering
– kvinner og menn jobber i stillinger med ulik status

Kvinneandel i ulike næringer
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Kvinner og menns årslønn
- heltidsansatte
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Årsaker til kjønnssegregering

Rasjonelle valg
Kjønnsspesifikke normer
Diskriminering

Tesen om offentlig sektors tiltrekning

Kvinner vil ha sosiale og økonomiske fordeler av 
å jobbe i offentlig sektor – særlig kvinner med 
store omsorgsbelastninger
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Tre hypoteser testes ut

Kjønnsspesifikke lønnsforskjeller i offentlig og 
privat sektor
Kvinner taper mindre på ”omsorgsbelastninger” i 
offentlig enn i privat sektor
Kvinner med store ”omsorgsbelastninger” har en 
tendens til å skifte jobb fra privat til offentlig 
sektor

Konklusjon

Tesen om offentlig sektors tiltrekning støttes
Kvinner trenger ikke ”bytte” gode 
arbeidsbetingelser mot dårlige lønnsbetingelser

bare kvinner uten omsorgsbelastninger tjener bedre i privat 
sektor

Kvinners utdannings- og yrkesvalg rasjonelle – i 
den forstand at de er økonomisk lønnssomme

Trond Petersen
Likestilling i arbeidsmarkedet

Forhold som kan forklare forskjeller mellom 
kvinner og menn i arbeidsmarkedet

1) Etterspørselssidefaktorer
Arbeidsgiveres diskriminering

2) Tilbudssidefaktorer
Menn og kvinners valg (utdannings- og yrkesvalg)

3) Systemet skaper ulikhet
Arbeidslivets og familielivets organisering
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Ulike former for kjønnsdiskriminering 
på arbeidsmarkedet

Direkte lønnsdiskriminering
ulik lønn for samme arbeid

Stillingsdiskriminering
ulik tilgang til jobber med ulik belønning

Verdsettingsdiskriminering
ulik lønn for arbeid av samme verdi

Direkte lønnsdiskriminering

Arbeidsgiver lønner kvinner lavere enn menn for 
samme arbeid
Ulovlig – i Norge fra slutten av 1970-tallet

Metode: sammenlikner lønna til kvinner og menn 
i lik stilling i samme virksomhet
Funn: små kjønnsforskjeller
Konklusjon: direkte lønnsdiskriminering ingen 
viktig årsak til kjønnsforskjeller på 
arbeidsmarkedet

Stillingsdiskriminering

Kvinner og menn gis av samme arbeidsgiver 
ikke samme muligheter til å få eller beholde 
bestemte stillinger

A) ansettelser, B) opprykk, C) avskjedigelser

Ulovlig – i USA fra 1964
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Stillingsdiskriminering

Metode
A) andel kvinner blant søkerne vs. andel kvinner som blir ansatt
B) kvinner og menns sannsynlighet for forfremmelse
C) kvinner og menns sannsynlighet for å bli avskjediget

Funn
A) små forskjeller i ansettelse
B) små eller ingen opprykksforskjeller
C) mangler studier

Konklusjon: stillingsdiskriminering ingen viktig 
årsak til kjønnsforskjeller på arbeidsmarkedet

Glasstakseffekten

Mangelen på kvinner over et visst nivå (ledere)

Står kvinner overfor et glasstak – et usynlig 
hinder – de ikke kan stige over?

holder (mannlige) arbeidsgivere kvinner ute fra maktposisjoner?

Eller skyldes dette:
utdanningsvalg?
forsinket karriere pga familieforpliktelser?
at kvinner ikke ønsker lederposisjoner?

Verdsettingsdiskriminering

Lønnsforskjeller mellom kvinnedominerte og 
mannsdominerte yrker 

diskriminering på gruppenivå – når arbeid av samme verdi 
lønnes forskjellig

En betydelig årsak til det totale lønnsgapet 
mellom kvinner og menn
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Verdsettingsdiskriminering

Metode: arbeidsvurdering
la objektive forhold ved arbeidet danne grunnlag for arbeidets 
verdi

Vanskelig å vurdere ”arbeid av samme verdi”
subjektivt hva som regnes som verdifullt
i mange jobber er det personen og ikke stillingen som betales
vanskelig å kombinere arbeidsevaluering med 
markedsmekanismene
Dessuten - et teknokratisk inngrep i arbeidslivet

TPs forslag til løsning: bruk 
forhandlingssystemet

Konklusjon

Diskriminerende atferd fra arbeidsgivere 
begrenset betydning for de samlete forskjeller 
mellom kvinner og menn på arbeidsmarkedet

Viktigste årsak: 
- hvordan kvinner og menn løser forholdet 
mellom familie og arbeid
- men også lav lønn i kvinnedominerte yrker

Hvordan redusere 
kjønnsforskjellene?

Øk lederlønningene
Kjønnskvotering i utdanningssystemet
Legg til rette for endring i utdanningsvalg
Mindre hektisk arbeidsliv
Bruk skattesystemet til å stimulere 
organiseringen av familien

Hovedpoeng: 
stimuler kvinner og menns valgmuligheter
tvang som metode passer dårlig i vår tid


