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4. Kjønnsdelt 
arbeidsmarked

Kjønnsdeling i alle sektorer

Kvinners og menns deltakelse i 
arbeidslivet er en avgjørende fak-
tor for å nå målet om reell likestil-
ling. I dag er nesten like mange 
kvinner som menn i lønnsarbeid. 
Det norske arbeidsmarkedet har 
to særtrekk. Først og fremst er det 
et av de mest kjønnsdelte arbeids-
markedene i hele OECD-området. 
Dernest arbeider nesten halvpar-
ten av alle yrkesaktive kvinner 
deltid.

Menn tjener fortsatt mer enn 
kvinner i alle bransjer. I yrker der 
kvinner er overrepresentert, er 

lønnen lavere enn i yrker der menn 
er overrepresentert.

Arbeidsmarkedet er kjønnsdelt 
både horisontalt og vertikalt. Ho-
risontalt fordi kvinner dominerer 
offentlig sektor, og menn domine-
rer privat sektor. Vertikalt fordi jo 
høyere opp i organisasjonene, jo 
færre kvinner.

Det er et uttalt politisk mål at 
det norske arbeidsmarkedet skal 
inkludere alle. Likevel står store 
grupper utenfor arbeidsmarkedet. 
Arbeidstakere med nedsatt funk-
sjonsevne utgjør i dag en stor uut-

nyttet arbeidskraftressurs. Kun 47 
prosent av innvandrerkvinner med 
ikke-vestlig bakgrunn er yrkesak-
tive. Tilsvarende tall for menn er 
55 prosent (Statistisk sentralbyrå). 
Ikke-vestlige innvandrere er over-
representert i typiske serviceyrker 
med lav status, lave lønninger og 
mye hardt, fysisk arbeid. Hvilken 
del av økonomien hver enkelt av 
oss er en del av, bestemmer i stor 
grad vår egen velferd. I arbeids-
markedet ligger også nøkkelen til 
endring. 
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Sannsynligheten til å bli innkalt til jobbintervju
Kilde: Dalen, Erik, telefonundersøkelse om betydning av nedsatt funksjonsevne 
ved ansettelser i arbeidslivet 21. februar–3. mars 2006, MMI Univero.

Når jobbsøknader vurderes, vil fordeler og ulemper ved søkerne medvirke til 
hvem som blir innkalt til intervju. På et helt generelt grunnlag, hvor sannsynlig 
er det at du vil innkalle søkere med følgende egenskaper til intervju?

Andel som svarte meget 
eller ganske sannsynlig

35 år, meget gode kvalifikasjoner 93%

35 år, meget gode kvalifikasjoner, somalisk bakgrunn 60%

35 år, meget gode kvalifikasjoner, langtidsledig 49%

35 år, meget gode kvalifikasjoner, rullestolbruker 37%

35 år, meget gode kvalifikasjoner, tidligere straffedømt 24%

35 år, meget gode kvalifikasjoner, blind med førerhund 10%

Myndighetene stiller krav om innkalling til intervju av minst én søker med 
innvandrerbakgrunn til stillinger i statsforvaltningen. Av 7 000 utlyste 
stillinger i statsforvaltningen ble 1 546 søkere med ikke-vestlig bak-
grunn innkalt til intervju i 2004 og 2005. 430 av disse fikk jobb (IMDi PM 
9/2006). Dette kravet gjelder også for de 32 heleide statlige virksomhe-
tene som lyste ut 13 086 stillinger i 2006. 3 070 personer med innvandrer-
bakgrunn ble kalt inn til intervju og 1100 av dem fikk jobb (IMDI rapport 
1–2007).

Sysselsatte etter sektor
Tallene er fra 2005.
Kilde: Statistisk sentralbyrå

privat sektor
antall: 1 560 000

63%

37%

31%

69%

offentlig sektor
antall: 726 000

53%

47%

totalt
antall: 2 286 000

Den horisontale kjønnsfordelingen mellom privat og offentlig virksomhet 
er fortsatt markant. 69 prosent av ansatte i offentlig sektor er kvinner. 63 
prosent av ansatte i privat sektor er menn.

«Fra 1991 til 2004 ble antall arbeidstakere med ikke-vestlig bakgrunn 
mer enn tredoblet, noe som innebærer at i dag er om lag 90 000 per-
soner med ikke-vestlig bakgrunn i jobb. Arbeidsmarkedet er følgelig 
ikke stengt for arbeidssøkere med ikke-vestlig bakgrunn, tvert om.»
– Forsker Jon Rogstad ved Institutt for samfunnsforskning, 
rapport 2006:010

greit å forbigå
innvandrere
Fire av ti etnisk norske arbeids-
takere synes det er uproblematisk 
at innvandrere forbigås i jobb-
søkerkøen. Det viser en telefon-
undersøkelse gjennomført i april 
2006. Det ville vakt reaksjoner om 
en innvandrer hadde blitt ansatt 
på deres arbeidsplass, svarer mer 
enn en fjerdedel av de spurte 
arbeidstakerne i aldersgruppen 
18–24 år. 

Kilde: Proffice-rapport 3. mai 2006

bønnerom 
på fiskebedrift
Fiskeindustrien er blitt mer av-
hengig av innvandrere og tilpasser 
seg de forskjellige kulturene. På 
Aker Seafoods i Hammerfest har 
muslimene et eget bønnerom 
slik at de skal kunne trives bedre 
på jobb. Det arbeider folk fra 23 
nasjonaliteter i bedriften. Ifølge 
administrerende direktør Roger 
Sørensen er det en evig kamp om 
å få tak i arbeidskraft.

Kilde: kyst.no 8. september 2006

«Om vi er opptatt av likestilling mellom kjønnene er deltidsjobbingen 
en diskusjon vi bør ta. Den hindrer likestilling i forhold til omsorgen for 
familien. Og den hindrer likestilling i forhold til økonomi.»
– Professor Anne Lise Ellingsæter ved Universitetet i Oslo 
til VG 26. mai 2007

Yrkesdeltakelse
85 prosent av alle menn og 77 prosent av alle kvinner mellom 25–66 år er 
i arbeidsstyrken. Betegnelsen arbeidsstyrke omfatter alle sysselsatte og 
arbeidsledige. Andelen yrkesaktive varierer ikke bare etter kjønn, men 
også etter landbakgrunn. Noen innvandrergrupper har høy yrkesaktivitet. 
Dette gjelder innvandrere fra Norden, Vest-Europa og de nye EU-landene 
øst i Europa. Innvandrere fra Afrika har lavest sysselsettingsnivå. 

I et historisk perspektiv har økningen av antall kvinner i arbeidslivet 
vært stor. For tretti år siden var under halvparten av norske kvinner sys-
selsatte eller aktive arbeidssøkere. Det er særlig kvinner med barn som i 
de siste tretti årene har stått for den største økningen i yrkesdeltakelsen.

Andel personer i arbeidsstyrken 25–66 år
Prosent.
Kilde: Statistisk sentralbyrå, rapport 2007/1
Indikatoren «Yrkesdeltakelse» er beregnet fra denne figuren.
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Personer med innvandrerbakgrunn
Seks næringer i Norge har alle mer enn 5 000 sysselsatte ikke-vestlige 
innvandrere. Disse er helse- og sosialtjenester, hotell- og restaurantvirk-
somhet, annen tjenesteyting, detaljhandel, rengjøring og undervisning. 
Samtlige næringer er tjenesteytende.

Førstegenerasjons innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn er over-
representert innen hotell- og restaurantvirksomhet og renhold.

Sysselsatte i utvalgte bransjer etter ikke-vestlig bakgrunn
Tallene er fra 4. kvartal 2005.
Ikke-vestlige land: Øst-Europa, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika
Kilde: Statistisk sentralbyrå, registerbasert sysselsettingsstatistikk, personer 16–74 år.

i alt i 
norge

bakgrunn fra 
vestlige land

bakgrunn fra 
ikke-vestlige land

antall antall andel av 
bransjen antall andel av 

bransjen

I alt 2 298 000 57 903 (3%) 101 357 (4%)

Helse- og sosialtjenester 444 491 13 076 (3%) 21 728 (5%)

Hotell- og restaurantvirksomhet 74 699 3 478 (5%) 12 158 (16%)

Annen forretningsm. tjenesteyting 162 571 5 075 (3%) 11 864 (7%)

Detaljhandel og reparasjon av varer 186 292 3 113 (2%) 7 528 (4%)

Rengjøringsvirksomhet 18 516 488 (3%) 6 427 (35%)

Undervisning 181 238 5 494 (3%) 5 843 (3%)

Personer med nedsatt funksjonsevne
Omlag 454 000 personer (15 prosent av befolkningen i aldersgruppen 
16–66 år) mente i 2006 at de har helseproblemer som kan medføre 
begrensninger i det daglige liv. Dette er noen færre enn i 2005. Av 
disse deltar 224 000 personer i arbeidsstyrken. Dette tilsvarer en yrkes-
deltakelse på ca 50 prosent. Fire prosent av personer med nedsatt funk-
sjonsevne i arbeidsstyrken er arbeidsledige (Statistisk sentralbyrå).

Mer enn halvparten av alle virksomheter i Norge har inngått avtale 
om et inkluderende arbeidsliv. Et av delmålene i IA-avtalen handler om å 
skape et arbeidsliv for alle. Andelen av personer med nedsatt funksjons-
evne i arbeid har holdt seg uendret siden 2000 (Nasjonalt dokumenta-
sjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne).

Av personer med nedsatt funksjonsevne i arbeid oppgir 72 prosent at 
deres arbeidsinnsats blir begrenset av hvilke arbeidsoppgaver de blir satt 
til å gjøre. Drøyt halvparten (58 prosent) sier at selve funksjonshemnin-
gen begrenser hvor mye de kan arbeide. I 2006 fikk 55 prosent arbeids-
situasjonen sin tilpasset funksjonshemmingen. Dette er en økning på 15 
prosentpoeng fra 2003. Arbeidsgiver har plikt til å tilrettelegge arbeids-
situasjonen (Statistisk sentralbyrå).

Sysselsetting etter verdensdel i 2005
Kilde: Statistisk sentralbyrå

Hele befolkningen 73%
66%

Førstegenerasjonsinnvandrere i alt 63%
53%

Norden 75%
70%

Vest-Europa ellers 74%
61%

Nye EU-land i Øst-Europa 74%
64%

Øst-Europa ellers 60%
53%

Nord-Amerika og Oseania* 65%
53%

Asia** 57%
45%

Afrika 47%
36%

Sør- og Mellom-Amerika 67%
55%

*Oseania omfatter Australia og øyene i Stillehavet.

**Asia inkluderer Tyrkia.

Andelen sysselsatte varierer ikke bare etter kjønn, men også etter land-
bakgrunn. I noen innvandrergrupper er andelen sysselsatte høy, blant 
annet de fra Norden, Vest-Europa og de nye EU-landene i Øst-Europa. 
Innvandrere fra Afrika er gruppen med lavest sysselsettingsnivå. For-
skjeller mellom menn og kvinner fra samme verdensdel er mindre enn 
forskjeller mellom de ulike verdensdelene. Kjønnsforskjellen er spesielt 
stor for dem med bakgrunn fra Pakistan og Irak. Bare to av ti kvinner fra 
Afghanistan, Somalia og Irak deltar i arbeidsmarkedet (Statistisk sentral-
byrå, 2005).

Aldersdiskriminering
Av alle yrkesaktive er 18 prosent over 55 år og dermed potensielt utsatt 
for diskriminering på grunn av høy alder. MMI har spurt ledere om deres 
holdninger til eldre. Av de spurte er 45 prosent enige i at «Det er greit der-
som en arbeidsgiver lar være å ansette folk fordi de er i en alder som ikke 
passer med bedriftens profil». Arbeidsmiljøloven tillater å bruke alder 
som begrunnelse for ansettelser kun hvis det er saklig begrunnet. Bedrif-
tens profil vil kun i sjeldne tilfeller være en tilstrekkelig begrunnelse. 

Også unge arbeidstakere utsettes for aldersdiskriminering. Når for 
eksempel unge arbeidstakere ikke får skriftlig arbeidskontrakt eller blir 
nektet overtidsbetaling, er dette en form for aldersdiskriminering basert 
på at ungdom ofte har dårlig kunnskap om sine rettigheter som arbeids-
takere. 

Kun 13 prosent av de spurte lederne i arbeidslivet har drøftet konkrete 
følger av forbudet mot aldersdiskriminering (Norsk seniorpolitisk baro-
meter 2006 om ledere). Et viktig bidrag for å unngå aldersdiskriminering 
er å utforme en personalpolitikk som sikrer et mangfold av arbeidstakere.

«De vil rett og slett ikke rekruttere søkere over 55 år.»
– Forsker Reidar Mykletun til Aftenposten 13. juli 2006 om holdningen til 
ledere som er KLP-medlemmer i landets kommuner, fylkeskommuner og 
helseforetak

 kvinner
menn
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Ufrivillig deltid
Årsgjennomsnitt.
Kilde: Statistisk sentralbyrå, AKU

totalt kvinner menn

2006 108 000 76% 24,%

2005 98 000 75% 25%

2004 98 000 73% 27%

Blant førstegenerasjonsinnvandrere er andelen deltidsarbeidende høyere 
både for menn og kvinner sammenliknet med resten av befolkningen. Den 
høyeste andelen av deltid finner vi blant førstegenerasjonsinnvandrere 
med bakgrunn i Afrika. Afrikanske menn arbeider nesten like mye deltid 
som norske kvinner. Denne gruppen har i tillegg høy arbeidsledighet 
(Statistisk sentralbyrå).

«Kvinner mellom 25 og 39 år er den gruppen som har investert mest i 
utdanning, samtidig er sjansen svært stor for at de ender i deltidsjobb 
hvis de får mer enn et barn. Dette er et paradoks.»
– Forsker Sigtona Halrynjo til Bergens Tidende 8. mars 2006

«Mange kvinner jobber deltid for å kompensere for menns overtid. 
Her er det tegn til at vi går feil vei.»
– Forsker Helene Aaarseth til Avisenes nyhetsbyrå 8. mars 2006

Lønn
Kvinner tjener i gjennomsnitt 85 prosent av menns inntekt. Dette utgjør 
en forskjell på 5 000 kroner i måneden for heltidsansatte. Tabellen 
under viser gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent for alle 
ansatte, både heltid og deltid, i privat og i offentlig sektor. For at ikke ulik 
arbeidstid skal spille inn på resultatet, er deltidsansattes lønn omregnet 
til heltidslønn. Dette betegnes som heltidsekvivalenter. Tabellen viser at 
lønnsforskjellen mellom kjønnene er større mellom ansatte i privat enn i 
offentlig sektor. 

I privat sektor er lønnsforskjellen mellom kvinner og menn i gjen-
nomsnitt 5 400 kroner (2006), noe som tilsvarer en økning på om lag 300 
kroner fra året før. Lønnsulikhetene mellom kvinner og menn holder seg 
relativt konstante i offentlig sektor, hvor forskjellen er på 3 850 kroner 
i måneden. Forskjellen i 2005 var 3 820 kroner, så også i offentlig sek-
tor øker lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. Totalt økte menns 
månedslønn i gjennomsnitt med 1 400 kroner i måneden og kvinners lønn 
økte med 1 200 kroner i 2006 (Statistisk sentralbyrå). 

likelønnskommisjon
med rapport 1. 3. 2008
Anne Enger, fylkesmann i Østfold, 
er leder for den regjeringsopp-
nevnte Likelønnskommisjonen 
som ble etablert sommeren 2006. 
Kommisjonen skal blant annet 
vurdere hva som kan bidra til å 
redusere lønnsforskjellene mellom 
kvinner og menn. Kommisjonen 
gjør rede for eventuelle konse-
kvenser for offentlige budsjetter, 
arbeidsmarkedets virkemåte og 
arbeidstilbudet. Rapport fra kom-
misjonen skal foreligge 1. mars 
2008. For mer informasjon om 
mandat og likelønnskommisjo-
nens sammensetning, se 
likelonn.no.

barns betydning
for ulikelønnen
Barn forklarer relativt mye av 
timelønnsforskjellene mellom 
kvinner og menn, viser rapporten 
«Lønnsforskjeller mellom kvinner 
og menn: Hva betyr barn?» fra 
Institutt for samfunnsforskning. 
Om lag 40 prosent av forskjellene 
i timelønn mellom heltidsansatte 
kvinner og menn i privat sektor i 
aldersgruppen 20–45 år skyldes 
barn. Analysene i rapporten viser 
også at lønnsgapet mellom kvin-
ner med og uten barn reduseres 
over tid. Gapet blir merkbart min-
dre når kvinner med barn er ferdig 
med småbarnsfasen. Undersøkel-
sen viser også at betydningen av 
barn er mindre i offentlig sektor.

Kilde: ISF-sammendrag 2007:1

Definisjonen av funksjonshemning er under endring. Tidligere ble begre-
pet brukt som en egenskap ved individet. Dette omtales nå som redusert 
funksjonsevne eller funksjonsnedsettelse. Funksjonshemmende forhold 
viser til gapet som kan oppstå når det er et misforhold mellom personens 
nedsatte funksjonsevne og miljøets eller samfunnets krav (NOU 2001:22 
– Fra bruker til borger). I forhold til mange arbeidsoppgaver trenger ikke 
funksjonsnedsettelsen ha noen betydning, det kan til og med være en for-
del. For eksempel personer med redusert hørsel på en støyutsatt arbeids-
plass.

«Unge funksjonshemmede taper på to fronter etter endt utdanning 
når de søker ordinær fast stilling. For det første ved at de ikke har hatt 
jobberfaring under studiene, og for det andre at de har en redusert 
funksjonsevne.»
– Seksjonssjef Hilde Myklebust i HSH til Stavanger Aftenblad 22. juni 2006

Yrkesdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne
Tallene er fra 2. kvartal 2006.
Kilde: Statistisk sentralbyrå, AKU-rapporter 2007/3

alle alle menn kvinner

Personer 16–66 år 454 000

Sysselsatte av disse 208 000 46% 50% 42%

Arbeidsledige av disse 16 000 4% 5% 3%

Arbeidstid
Kvinner arbeider i gjennomsnitt 30,5 timer i uken. Menn arbeider i 
38 timer (2006). (Indikatoren «Lønnet arbeidstid» i begynnelsen av 
kapittelet er beregnet fra disse tallene.) Mange kvinner arbeider i 
deltidsstillinger og de arbeider mindre overtid enn menn. 

Kun 58 prosent av yrkesaktive kvinner jobber heltid. Omfanget av 
deltid blant kvinner har hatt en svak nedgang siden Likestillingsbaro-
meteret 2005 med ett prosentpoeng. Til sammenlikning arbeider 88 pro-
sent av alle yrkesaktive menn heltid. Andelen som arbeider ufrivillig del-
tid har økt fra 2005 til 2006. Av alle som arbeider deltid ønsker 16 prosent 
å arbeide mer (Statistisk sentralbyrå). De er undersysselsatte.

Sysselsatte etter heltid/deltid
Årsgjennomsnitt i 2006.
Kilde: Statistisk sentralbyrå, AKU 2006

sysselsatte andel 
heltidssysselsatte

andel 
deltidssysselsatte

kvinner 1 111 000 56% 44%

menn 1 251 000 87% 13%
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«Yrker der kvinner dominerer er dårligere betalt enn der menn domi-
nerer. En ingeniør med treårig utdanning tjener bedre enn en sykepleier 
med treårig utdanning, selv om begge er ansatt i kommunen.»
– Professor Anne Lise Ellingsæter til Avisenes Nyhetsbyrå 8. mars 2006

«Undersøkelsen dokumenterer helt klart at kjønn alene er en viktig 
faktor når lederlønninger fastsettes.»
– Postdoktor ved BI Ole Skalpe til Mandag Morgen nr. 14 2006

I tabellen under er yrkesinntekten til kvinner med og uten innvandrer-
bakgrunn i aldersgruppen 35–44 år sammenliknet. Somaliske kvinner 
tjener i gjennomsnitt 20 prosent av gjennomsnittlønnen til kvinner uten 
innvandrerbakgrunn. Kvinner innvandret fra Sverige har i gjennomsnitt 
lik eller høyere inntekt enn norske kvinner. Unge kvinner fra land som 
India, Vietnam og Sri Lanka tjener også like mye eller mer enn norske 
kvinner i samme aldersgruppe (Statistisk sentralbyrå, 2007).

Førstegenerasjons innvandrerkvinners yrkesinntekt
etter landbakgrunn 
Alder 35–44 år. Gjennomsnitt i 2004.
Næringsinntektene er inkludert i yrkesinntekt.
Kilde: Statistisk sentralbyrå, januar 2007

Sverige
India
USA
Polen
Filippinene
Chile
Vietnam
Sri Lanka
Iran
Russland
Thailand
Tyrkia
Pakistan
Somalia
Kvinner uten innvandrerbakgrunn

112%
91%

83%
80%

69%
68%

66%
65%

61%
53%

50%
43%

30%
20%

100%

Kjønnsdelt arbeidsmarked
Kun fire av i alt 13 næringer har relativt jevn kjønnsfordeling – definert 
som minst 40 prosent av hvert kjønn. Om lag 720 000 av totalt 2 381 000 
personer er sysselsatt i næringer med relativt jevn kjønnsfordeling. Dette 
innebærer at 30 prosent av de sysselsatte befinner seg i næringer med 
relativt jevn kjønnssammensetning. Dette er en nedgang på ett prosent-
poeng fra 2005.

arbeidslivssaker
dominerer hos 
ombudet
Ombudet har jobbet med 1 432 
eksterne saker i 2006. Av disse er 
290 klager, 839 veiledninger og 
303 andre saker som foredrag og 
høringsuttalelser. 603 av sakene 
er på arbeidslivsfeltet (42 prosent). 
Ombudet registrerer sakene etter 
hvilket grunnlag som blir brukt i 
saksbehandlingen. På arbeids-
livsfeltet er 64 prosent av sakene 
knyttet til kjønn, 13 prosent til 
alder, 12 prosent til etnisitet/hud-
farge, tre prosent til språk og én 
prosent til funksjonsevne, religion 
eller seksuell orientering. I de 
resterende fem prosent av sakene 
er det flere grunnlag samtidig eller 
grunnlaget er ukjent.

microsoft vant
gullrisprisen 2007
Norske Kvinners Sanitetsforening 
kårer hvert år Norges mest familie-
vennlige arbeidsplass. Vinneren av 
Gullriset 2007 er Microsoft Norge 
for sin satsing på fedre. I begrun-
nelsen heter det: «Blant annet 
gis det tilbud om en «pappa-
pakke» med inntil seks måneders 
permisjon med 100 prosent lønn, 
samtidig som fedre oppfordres til å 
ta lengre permisjon.»

Kilde: Norske Kvinners Sanitets-
forening 15. februar 2007

menn kan finne
bedre kombinasjoner
Hvordan kan bedrifter legge til 
rette for at mannlige ansatte kan 
finne en god balanse mellom 
jobb og familieliv? Det var ideen 
i EU-prosjektet Fostering Caring 
Masculinities som Likestillings- 
og diskrimineringsombudet var 
prosjektleder for. Island, Slovenia, 
Spania og Tyskland var partnere 
i prosjektet. Målet var å finne 
ideer til organisatoriske tiltak som 
bedrifter kan bruke til å gjøre det 
lettere for menn å kombinere jobb 
og familie. I et arbeidsmarked 
med sterk konkurranse om de best 
kvalifiserte og de mest motiverte 
medarbeiderne, vil bedrifter med 
et godt kjønnsperspektiv på per-
sonalpolitikken og familievennlige 
ordninger være vinnerne. 
For tips og mer informasjon: 
caringmasculinties.org

Gjennomsnittlig månedslønn etter sektor og kjønn
Tallene er heltidsekvivalenter fra 3. kvartal 2006 og er oppgitt i kroner.
Månedslønn består av avtalt lønn, uregelmessige tillegg, samt bonus, 
provisjon etc. Overtidsgodtgjørelse er holdt utenfor.
Kilde: Statistisk sentralbyrå
Indikatoren «Lønn» er beregnet fra denne tabellen.

sektor kvinnelønn i % menn kvinner kroneforskjell

Offentlig sektor 88% 31 838 27 984 3 854

Privat sektor 84% 32 836 27 448 5 388

Alle ansatte 85% 32 674 27 688 4 986

Menn tjener mer enn kvinner i alle næringer, med unntak av bygg og 
anlegg hvor menn og kvinner tjener like mye. Det er imidlertid store 
variasjoner mellom de ulike næringene. I kommunal og fylkeskommunal 
virksomhet og i industrien tjener kvinner i gjennomsnitt over 90 prosent 
av menns lønn. Størst relativ lønnsforskjell er det ved statlige sykehus, der 
kvinner tjener 66 prosent av det mennene gjør, eller 16 000 kroner mindre 
enn mennene hver måned. 

En annen næring med store forskjeller er finansnæringen inkludert 
bank- og forsikringsvirksomhet. Innenfor denne næringen utgjør heltids-
ansatte kvinners lønn kun 68 prosent av heltidsansatte menns lønn, eller 
16 600 kroner mindre hver måned. Likelønnsituasjonen både ved statlige 
sykehus og i finansnæringen har forverret seg fra 2004 og fra 2005.

Gjennomsnittlig månedslønn for alle ansatte 
Heltidsekvivalenter, 3. kvartal 2006
Kilde: Statistisk sentralbyrå

kvinnelønn 
i prosent av 
menns lønn

menn kvinner krone-
forskjell

Næringer totalt 86% 36 834 31 717 5 117

Finanstjenester 68% 52 196 35 606 16 590

Statlige sykehustjenester 66% 47 083 31 104 15 979

Eiendomsdrift, forretningsmessig 
tjenesteyting

77% 45 833 35 185 10 648

Olje- og gassutvinning og 
bergverksdrift

88% 56 257 49 320 6 937

Varehandel 84% 35 682 29 896 5 786

Helse- og sosialtjenester 85% 32 833 27 750 5 083

Sosiale og personlige tjenester 88% 38 634 33 948 4 686

Privat undervisning 87% 36 765 32 099 4 666

Fiskeoppdrett 86% 33 239 28 640 4 599

Samferdsel 88% 35 260 31 100 4 160

Kraftforsyning 90% 38 659 34 917 3 742

Staten 90% 36 117 32 450 3 667

Hotell- og restaurantvirksomhet 88% 28 000 24 500 3 500

Industri 90% 33 767 30 400 3 367

Kommune og fylkeskommune 92% 31 667 29 148 2 519

Undervisningspersonale i 
skoleverket

96% 34 858 33 331 1 527

Bygge- og anleggsvirksomhet 100% 31 971 32 000 –29

prinsippvedtak
om likelønn
Den 15. februar 2007 fattet 
Likestillings- og diskriminerings-
nemnda et prinsipielt viktig vedtak 
i en likelønnssak. En kvinnelig 
konsulent i Aftenposten hadde 
klaget inn arbeidsgiveren for 
lønnsdiskriminering. Hun mente 
hun utførte arbeid av lik verdi 
som en mannlig typograf i samme 
avdeling, men hadde betyde-
lig lavere lønn enn kollegaen. 
Nemnda slo fast at klageren gjør 
arbeid av lik verdi som typografen. 
Likelønnsbestemmelsen har der-
med fått et nytt innhold: Vedtaket 
viser at det er mulig å sammen-
likne lønnen til to arbeidstakere 
i ulike yrker og ulike tariffavtaler, 
innenfor samme virksomhet.

Kilde: Likestillings- og diskrim-
ineringsnemnda februar 2007
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Dette tar fedre ut av lønnet foreldrepermisjon
Tallene er fra 2006.
Kilde: NAV

dager 1–19 20 21–24 25 26–39 40+ i alt

Andel fedre* 13% 25% 2% 43% 4% 14% 100% 35 827

*med lønnet foreldrepermisjon.

Det er for tidlig å se effekten av den siste utvidelsen av fedrekvoten. En 
sammenlikning med tidligere år viser en tendens til at andelen fedre som 
tar ut mer enn 40 dager er økende og andelen som tar mindre enn 20 
dager synker (NAV).

Barnehagedekning
Et viktig virkemiddel for økt likestilling mellom kvinner og menn i 
arbeidslivet er full barnehagedekning. Barnehagedekningen for barn i 
alderen 1–5 år har økt fra 72 prosent i 2004 til 81 prosent i 2006. Antall 
barn i heltidsbarnehage har økt i samme periode fra 74 prosent til 83 
prosent. Blant innvandrerbefolkningens barn i aldersgruppen 0–5 år går 
44 prosent i barnehage (2005). Dette er en økning på tre prosentpoeng fra 
2004 (Statistisk sentralbyrå).

Andel barn med barnehageplass i forhold til innbyggere 
i samme alder (gjennomsnitt av alle kommuner)
Kilde: Statistisk sentralbyrå, KOSTRA
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Pensjon
Det er fortsatt store kjønnsforskjeller på bruttoinntekten til folketrygd-
pensjonister. I 2006 utgjorde minstepensjonen til en enslig pensjonist 
112 788 kroner (NAV). Gjennomsnittlig årlig bruttoinntekt for kvinnelige 
alderspensjonister er 125 734 kroner. Til sammenlikning har menn som er 
alderspensjonister en årlig bruttoinntekt på 173 033 kroner. Forskjellen 

Sysselsatte etter næring fordelt på kvinner og menn
Tallene er fra 3. kvartal 2006.
Kilde: Statistisk sentralbyrå, AKU 2006
Indikatoren «Kjønnsdelt arbeidsmarked» er beregnet ut fra denne tabellen.

antall hvorav 
menn

hvorav 
kvinner

Jordbruk, skogbruk og fiske 78 000 77% 23%

Utvinning av råolje og naturgass. 
Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 30 000 80% 20%

Industri og bergverksdrift 281 000 75% 25%

Kraft- og vannforsyning 17 000 76% 24%

Bygge- og anleggsvirksomhet 169 000 93% 7%

Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 423 000 50% 50%

Transport/telekommunikasjon 156 000 74% 26%

Bank/finans 54 000 50% 50%

Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift 268 000 62% 38%

Offentlig administrasjon, forsvar og 
trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 143 000 55% 45%

Undervisning 185 000 35% 65%

Helse- og sosialtjenester 475 000 18% 82%

Andre sosiale og personlige tjenester 100 000 44% 56%

Alle næringer 2 381 000 53% 47%

«Venninnene mine syns det er kult at jeg er blikkenslager, men ingen 
skjønner helt hva det er. Varierte oppgaver lokket meg til yrket. Vi jobber 
som regel utendørs og fikser på fasade og ventilasjonsanlegg.»
– Blikkenslager Kristine Hauken til Bergens Tidende 2. oktober 2006

Foreldrepermisjon
Likestilling i hjemmet er en viktig forutsetning for likestilling utenfor 
hjemmet. Både å øke menns deltakelse i den private sfære og å motivere 
menn for et mer likestilt foreldreskap har i mange år vært en likestillings-
politisk målsetting i Norge. Som det første land i verden innførte Norge 
i 1993 en egen omsorgspermisjon der fire uker er forbeholdt fedrene. 
Fedrekvoten ble utvidet senest i fjor. For barn født etter 1. juli 2006 er 
fedrekvoten seks uker. Formålet med ordningen har vært å styrke kontak-
ten mellom fedre og barn og legge til rette for en mer aktiv farsrolle. Om 
lag 80 prosent av alle foreldre som har rett til lønnet permisjon velger 54 
uker foreldrepermisjon med 80 prosent lønn (Ellingsæter 2005). Samti-
dig har kun tre fjerdedeler av alle norske mødre rett til lønnet permisjon 
(Statistisk sentralbyrå 2006). I 2006 var det 57 700 fødsler (Statistisk 
sentralbyrå). I løpet av 2006 hadde 35 827 menn og 47 745 mødre lønnet 
foreldrepermisjon (NAV). Ved nesten 18 000 fødsler har ikke barnet et 
hjemmeværende far med fødselspenger. Antallet fedre som tar ut for-
eldrepermisjon viser en moderat økning fra 2005 (NAV).

uførhet øker
hos de yngste
Uførhet øker raskest blant ung-
dommen viser tall fra Statistisk 
sentralbyrå. I alderen 20–24 år var 
om lag 2 500 utføretrygdet i 2003. 
Tre år senere, i 2006, er tallet økt 
til om lag 3 200. Forskning viser 
at mange av de unge har liten 
utdanning. Hovedproblemet er 
ikke at de støtes ut av arbeids-
markedet, men at de aldri kom-
mer inn.

Kilde: A-magasinet 13. april 2007

hardt arbeid 
+ lav lønn 
= uføretrygd
Om lag 24 prosent av alle som kun 
har utdanning på grunnskole-
nivå, ble uføre viser en undersø-
kelse Stiftelsen Frischsenteret ved 
Universitetet i Oslo foretok i 2006. 
Forskerne Elisabeth Fevang og 
Knut Røed har undersøkt ande-
len av befolkningen mellom 30 
og 55 år som ble uføre i perioden 
1993–2003. 16 prosent av alle med 
noe videregående utdanning 
og ni prosent av de med full-
ført videregående skole ble også 
uføretrygdet. Kun seks prosent av 
befolkningen med høyere utdan-
ning ble uføre i samme periode. 
Undersøkelsen viser også at kvin-
ner har større sannsynlighet for å 
bli uføretrygdet enn menn. 

Kilde: Dagbladet 20. desember 
2006

stor vekst i 
innvandrer-
befolkningen
I 2006 økte innvandrerbefolknin-
gen i Norge med 28 600 personer. 
Dette er den største veksten i 
innvandrerbefolkningen som er 
målt. Til sammen har nå 415 300 
personer bosatt i Norge innvan-
drerbakgrunn, noe som tilsvarer 
8,9 prosent av befolkningen.

Kilde: Statistisk sentralbyrå, 
24. mai 2007

barn 3–5 år
barn 1–5 år
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Lovfestet rett til heltidsarbeid.�

Politikernes løfte om full barne-�
hagedekning må snarest innfris.

Tredelt foreldrepermisjon; fire �
måneder øremerket hver av forel-
drene og fire måneder de fritt kan 
fordele.

Gi far rett til lønnet fedrekvote �
uavhengig av mors yrkesaktivitet.

Heve taket for lønnskompensasjon �
ved foreldrepermisjon fra 6 til 8 G.

Kjønnsnøytrale vilkår for uttak av �
foreldrepermisjon.

Forbud mot å spørre om graviditet �
og familieplanlegging under job-
bintervju.

Kontantstøtten må avvikles. Evalu-�
eringene av ordningen viser at den 
er en bremsekloss for økt likestil-
ling mellom kvinner og menn i 
arbeidslivet. 

Kravet om universell utforming må �
konkretiseres og gjelde områder 
som har betydning for deltakelse i 
arbeidslivet.

Arbeids- og inkluderingsdepar-�
tementet må vedta en forskrift 
til arbeidsmiljøloven slik at et 
rekrutteringsfirma som står bak en 
aldersdiskriminerende stillings-
annonse kan bli holdt ansvarlig.

Likelønn er fortsatt en stor utfor-�
dring. Arbeidsvurderingssystemer 
som bedriftene kan bruke i arbei-
det for å sikre likelønn for sine 
ansatte, må gjøres gratis og lett 
tilgjengelige.

Bedrifter bør etablere en ord-�
ning med livsfasesamtaler med 
sine ansatte, med særlig fokus på 
mannlige ansatte. Målet er å finne 
en god balanse mellom jobben og 
omsorgsforpliktelsene hjemme. 

Arbeid for likestilling og integre-�
ring i arbeidslivet handler også 
om grupper som står helt utenfor 
arbeidsmarkedet. Større inn-
sats må til for å nå målet om et 
arbeidsliv som inkluderer alle, 
uavhengig av kjønn og bakgrunn. 

Arbeid mot diskriminering og �
trakassering på grunn av kjønn, 
etnisitet, funksjonshemning, sek-
suell orientering, alder og religion 
må bli en del av virksomhetens 
ordinære HMS-arbeid.

Unntakene for tros- og livssyns-�
samfunn i arbeidsmiljøloven og 
likestillingsloven må fjernes.

Ordningen for yrkesskadeerstatning �
må revideres for bedre å ivareta 
kvinnetypiske yrkesskader.

Tradisjonelt har likestillingsarbeid 
i bedrifter handlet om tiltak for 
kvinner. En viktig forutsetning for 
å oppnå reell likestilling mellom 
kvinner og menn er økonomisk 
uavhengighet. Kvinner og menn 
må ha like muligheter til å delta i 
arbeidslivet. Microsoft Norge satte 
seg som mål å få sine mannlige 
ansatte til å dele mer av foreldre-
permisjonen når de blir fedre. Og 
de lykkes med det. Det at far er 
mer hjemme, gir en bedre balanse 
mellom jobb og familie. Det gir økt 
likestilling både ute og hjemme.

Selv om kvinners yrkesdelta-
kelse er i ferd med å nærme seg 
menns, er deltid fortsatt en stor 
utfordring. Deltid gir dårligere 
lønn og lav alderspensjon. Deltid 

bidrar til å opprettholde tradisjo-
nelle kjønnsroller i familien med 
mor som hovedomsorgsperson og 
far som hovedforsørger. Kvinners 
utstrakte bruk av deltid gjør det 
til en utfordring å nå likestillings-
politiske mål som for eksempel 
flere kvinner i ledende posisjoner. 

 Med avtalen om et mer inklu-
derende arbeidsliv har største-
parten av det norske arbeidslivet 
forpliktet seg til å ansette flere 
med redusert funksjonsevne. 
Halvparten av alle menn med 
nedsatt funksjonsevne står utenfor 
arbeidslivet. Tilsvarende tall for 
kvinner er 42 prosent. Det er en 
kjensgjerning at arbeidsgivere i 
dag har et stort behov for kompe-
tente medarbeidere. Personer med 

nedsatt funksjonsevne vil i arbeid. 
Dette gapet må tettes.

Innvandrere møter andre 
hindringer for yrkesdeltakelse 
enn majoritetssamfunnet. For at 
flere innvandrere, spesielt kvinner, 
skal delta i arbeidslivet, må forhol-
dene legges bedre til rette. Språk-
opplæringen må styrkes og det må 
bli enklere å få godkjent utdanning 
fra hjemlandet. Mange kvinner 
med minoritetsbakgrunn rappor-
terer at offentlige etater mangler 
forståelse for deres situasjon. 
Hindringene kvinner og menn 
med minoritetsbakgrunn møter, 
viser hvordan likestilling må ses i 
sammenheng med etnisitet, klasse-
tilhørighet og kjønn.

ombudet mener

ombudet foreslår
følgende tiltak

utgjør 47 299 kroner. Gjennomsnittlig uførepensjon for menn er 166 735 
kroner og for kvinner 127 122 kroner. Her er det en forskjell på 39 613 
kroner.

Gjennomsnittlig årlig pensjon
Kilde: NAV, 2006

minstepensjon pensjonsutbetaling

totalt andel 
kvinner

andel 
menn

andel 
kvinner

andel 
menn

årlig,
for kvinner

årlig,
for menn

Uførepensjonister 297 485 57% 43% 26% 7% 127 122 kr 166 735 kr

Alderspensjonister 634 216 58% 42% 44% 9% 125 734 kr 173 033 kr

Etterlattepensjonister 24 009 91% 9% – – 84 602 kr 56 731 kr

«Få kvinner hedres med en orden eller medalje fra kong Harald, 
melder NTB. De har viktigere ting å bestille.»
– Dagbladet, leder, 23. april 2007

Lesbiske og homofile 
Det finnes få undersøkelser om lesbiske og homofiles levekår og livs-
kvalitet i Norge. Hovedvekten av lesbiske og homofile har gode levekår og 
livskvalitet, men på noen områder kommer gruppen dårligere ut enn den 
generelle befolkningen. Omtrent hver femte kvinne og hver fjerde mann 
har opplevd en eller annen form for diskriminering på arbeidsplass eller 
studiested. Sosial utstøtning og mobbing representerer det største proble-
met. Spesielt blant unge lesbiske og homofile er det mange som oppgir at 
de er blitt diskriminert på denne måten (NOVA, 1999).

Lesbiske og homofile har vern mot diskriminering i arbeidslivet og på 
boligmarkedet. Hovedregelen i arbeidsmiljølovens kapittel 13 er at diskri-
minering på grunn av seksuell orientering er forbudt. Diskriminerings-
forbudet rammer også trakassering som lesbiske og homofile rapporte-
rer å være mest utsatt for. Fra forbudet mot diskriminering er det gjort 
enkelte unntak. Ved ansettelser i religiøse trossamfunn er det blant annet 
tillatt å legge vekt på homofil samlivsform. 

Boliglovene (boligbyggelagsloven, borettslagsloven, eierseksjonsloven 
og husleieloven) inneholder alle forbud mot diskriminering på grunn av 
homofil orientering.

Norge har siden 1993 hatt lov om registrert partnerskap. Regjeringen 
har nå foreslått å erstatte partnerskapsloven med en felles ekteskapslov 
for likekjønnede og ulikekjønnede par. Dersom forslaget blir vedtatt slik 
det foreligger, vil lesbiske og homofile få rettigheter på lik linje med hete-
rofile ektepar blant annet i forhold til adopsjon og assistert befruktning.

toppnotering
Posten Norge for full likestilling i toppledelsen – fire kvinner og fire menn. 
Selskapet har også kjønnsbalanse i styret – seks av elleve medlemmer er 
kvinner.

bunnotering
Finansnæringen og statlige helseforetak som har en gjennomsnittlig lønns-
forskjell blant sine kvinnelige og mannlige ansatte på henholdsvis 16 600 
og 16 000 kroner i måneden.


