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De siste årene har arbeidsmarkedet vært preget av gode tider 
med høy etterspørsel etter arbeidskraft. Det er et uttalt politisk 
mål at det norske arbeidsmarkedet skal inkludere alle. Likevel 
er det mange som ønsker arbeid som står utenfor. Under 
halvparten av personer med nedsatt funksjonsevne er i arbeid. 
En tredjedel av disse ønsker arbeid, samtidig som andelen 
registrerte arbeidsledige er lav.

Flere personer med innvandrerbakgrunn er i arbeid nå enn 
tidligere, men det er store kjønnsforskjeller innad i de ulike 
innvandrergruppene.

Både kvinner og menn har høy yrkesdeltakelse i 
Norge. Arbeidsmarkedet er imidlertid fortsatt kjønnsdelt 
både horisontalt og vertikalt. Offentlig sektor er kvinne
dominert. Mannlige ledere er i flertall. Deltid er først og 
fremst et kvinnefenomen, kvinner tar mesteparten av 
foreldrepermisjonen, samtidig som menn med barn gjerne 
jobber mer enn gjennomsnittet. Mange kvinner, spesielt i 
helsesektoren og varehandelen, arbeider ufrivillig deltid. 
Lønnsforskjellen mellom kvinner og menn har økt det siste 
året. Ni av ti minstepensjonister er kvinner.

Deler av norsk arbeidsliv er kjennetegnet av dårlige 
arbeidsvilkår og arbeidsmiljø, midlertidige ansettelsesforhold 
og manglende tilsyn. Personer med innvandrerbakgrunn, 
kvinner og ungdom er overrepresentert i de mest utsatte 
næringene. 

Arbeidsplassen er ikke et trygt sted for alle ansatte. En 
større andel kvinner enn menn rapporterer å være utsatt for 
vold og trakassering samt uønsket seksuell oppmerksomhet 
på arbeidsplassen. Personer med innvandrerbakgrunn, 
samt lesbiske og homofile, utsettes for trakassering i høyere 
grad enn befolkningen generelt. Over halvparten av alle 
henvendelser til Likestillings og diskrimineringsombudet 
gjelder arbeidsliv. Det har vært en økning i antallet 
henvendelser fra gravide om diskriminering i arbeidslivet.
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1. Yrkesdeltakelse og kjønn

kvinner menn

2007 78% 85%

2006 77% 85%

2005 77% 85%

Kilde: Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU), SSB

mål: Lik grad av yrkesdeltakelse for kvinner og menn
måloppnåelse: 78/85 = 92% = 9 poeng

saldo = 9+8+8+3+8+6 = 42/6 = 7 poeng

7
arbeidsliv

reell situasjon

78%

ideell situasjon
10 poeng

85%

2. Arbeidstid og kjønn (timer per uke)

kvinner menn

2007 30,4 37,7

2006 30,4 38,0

2005 30,8 38,3

Kilde: AKU, SSB

mål: Lik lønnet arbeidstid for kvinner og menn
måloppnåelse: 30/38 = 79% = 8 poeng

reell situasjon

79%

ideell situasjon
10 poeng

100%

3. Lønn og kjønn
 (kr pr. måned heltidsekvivalenter)

kvinner menn

2007 29 135 kr 34 561 kr

2006 27 653 kr 32 672 kr

2005 26 440 kr 31 219 kr

Kilde: AKU, SSB

mål: Lik gjennomsnittslønn for kvinner og menn
måloppnåelse: 29 135/34 561 = 84% = 8 poeng

reell situasjon

84%

ideell situasjon
10 poeng

100%

■ kvinner
■ menn
■ andre faktorer
■ jevn kjønnsbalanse

poengberegning
Poeng regnes ut fra reell situasjon i forhold til ideell 
situasjon, og gir uttrykk for grad av måloppnåelse.  
Full måloppnåelse gir 10 poeng.
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4. Sysselsatte i næringer  
 med jevn kjønnsbalanse

sysselsatte

2007 30%

2006 29%

2005 29%
 

Kilde: AKU, SSB

mål: Jevn kjønnsbalanse i alle næringer 
måloppnåelse: 30/100 = 30% = 3 poeng

reell situasjon

30%

ideell situasjon
10 poeng

100%

5. Sysselsatte personer med  innvandrer- 
 bakgrunn fra Afrika og Asia 

innvandrerbakgrunn 
fra Afrika og Asia

sysselsetting i 
befolkningen

2007 55% 72%

2006 51% 70%

2005 48% 69%

Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk, SSB

mål: Lik grad av sysselsetting for personer 
med og uten innvandrerbakgrunn
måloppnåelse: 55/72 = 76% = 8 poeng

reell situasjon

55%

ideell situasjon
10 poeng

72%

6. Sysselsatte med nedsatt funksjonsevne

nedsatt
funksjonsevne

sysselsetting i 
befolkningen

2008 45% 77%

2007 45% 76%

2006 43% 74%

Kilde: 2. kvartal AKU, SSB

mål: Lik grad av sysselsetting for personer 
med og uten nedsatt funksjonsevne  
måloppnåelse: 45/77 = 58% = 6 poeng

reell situasjon

45%

ideell situasjon
10 poeng

77%
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«Regjeringens visjon er at Norge skal være verdens mest inkluderende 
samfunn. Alle skal, uavhengig av økonomisk og sosial bakgrunn, ha like 
muligheter, rettigheter og plikter til å delta i samfunn og arbeidsliv.»

Regjeringen.no, oktober 2008

Sysselsetting
Kvinners yrkesaktivitet øker
Det er nesten like vanlig at kvinner er i lønnet arbeid, som at menn er 
det. Avstanden mellom kvinners og menns yrkesdeltakelse er liten, 
sammenlignet med i mange andre europeiske land. 85 prosent av menn 
og 78 prosent av kvinner i den mest yrkesaktive alderen 25–66 år, er 
med i arbeidsstyrken (SSB). Arbeidsstyrken omfatter alle sysselsatte og 
arbeidsledige. Kvinners yrkesaktivitet har økt mest fra begynnelsen av 
1970-tallet og fram til i dag. Menns yrkesaktivitet har vært relativt stabil i 
samme periode.

Sysselsatte etter kjønn og utvalgte land 
I prosent, 15–64 år, 2007 
Kilde: Eurostat

kvinner
menn

47%
71%Italia 

74%
80%Norge 

51%
64%Polen 

62%
74%Portugal 

55%
76%Spania 

66%
77%Storbritannia 

72%
77%Sverige  

57%
75%Tsjekkia 

64%
75%Tyskland 

51%
64% Ungarn 

70%
82%

Nederland 

60%
69%

Frankrike 

69%
72%

Finland 

58%
72%

EU 

73%
81%

Danmark 

55%
69%

Belgia 

figur 2.1 



ARBEIDSLIV  27

Andel personer i arbeidsstyrken 25–66 år
I prosent
Kilde: SSB

kvinner
menn
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figur 2.2 

Stor variasjon blant innvandrere
I løpet av de siste årene med stor etterspørsel etter arbeidskraft, har 
flere innvandrere kommet i arbeid. Sysselsettingen blant innvandrere 
har økt fra 60 prosent i 2006, til 63 prosent i 2007 (SSB). Dette betyr at 
innvandrerne sto for en tredjedel av veksten i sysselsettingen i denne 
perioden. I 2007 var seks av ti innvandrere i jobb, sammenlignet med syv 
av ti i hele befolkningen. En større andel av mannlige enn av kvinnelige 
innvandrere er sysselsatt.

Sysselsatte etter landbakgrunn og kjønn 
15–74 år, 4. kvartal 2007 
Kilde: SSB

kvinner
menn

75%
68%Hele befolkningen 

69%
57%INNVANDRERE I ALT 

77%
72%Norden 

77%
65%Vest-Europa ellers 

81%
67%Nye EU-land i Øst-Europa

65%
59%Øst-Europa ellers

70%
59%Nord-Amerika og Oseania

63%
50%Asia 

56%
41%Afrika 

72%
61%Sør- og Mellom-Amerika 

figur 2.3

lik utdannelse gir
ikke samme jobbsjanser
Tross utdannelse i Norge og like gode 
karakterer har en afrikaner langt 
dårligere sjanse til å få jobb etter 
studiene sammenliknet med etnisk 
norske. Doktorgradsavhandlingen 
til Idunn Brekke ved Universitetet 
i Oslo viser at førstegenerasjons 
innvandrere som tar høy utdannelse i 
Norge, stiller langt bak i køen når de 
skal konkurrere om jobb, selv om de 
har helt lik utdannelse og like gode 
karakterer.
 Først blir etnisk norske ansatt, 
så vesteuropeere, asiater og 
østeuropeere. Bakerst i køen 
står afrikanere. Selv med samme 
mastergrad fra et norsk universitet 
og like gode karakterer som «Ola 
fra Toten», har afrikaneren kun 30 
prosent av Olas sjanse til å få jobb 
etter endte studier. 

Kilde: Dagsavisen 27. mai 2008 

under halvparten
oppfyller statens 
intervjuplikt
I en kartlegging gjennomført 
høsten 2007 oppga kun 75 av 168 
statlige virksomheter at de fulgte 
det statlige pålegget om å innkalle 
minst én kvalifisert søker med 
innvandrerbakgrunn til jobbintervju. 
Mange av svarene viste usikkerhet 
med hensyn til å identifisere 
innvandrerbakgrunn og hvordan 
pålegget i praksis skal gjennomføres.

Kilde: LDO-rapport 2008 Kartlegging 
av diskriminering i statlig sektor – 
første trinn?
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Sysselsettingsprosenten varierer etter landbakgrunn. I noen grupper 
innvandrere er andelen sysselsatte høy, som blant de fra Norden, Vest-
Europa ellers og de nye EU-landene i Øst-Europa. Innvandrere fra 
Afrika har lavest sysselsettingsnivå. Kjønnsforskjellen er spesielt stor 
for personer med bakgrunn fra Pakistan og Irak. Bare to av ti kvinner 
fra Afghanistan, Somalia og Irak deltar i arbeidsmarkedet (SSB). Flere 
personer med innvandrerbakgrunn er blitt ansatt i staten. Det har vært en 
økning fra 5,9 prosent i 2003 til 7,5 prosent i 2007.

Flere over 55 år i arbeid
Ledere setter 54 år som en gjennomsnittsgrense for å regnes som eldre 
i arbeidslivet, ifølge en undersøkelse gjennomført av Synovate i 2007 
på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk. Dette er ett år høyere enn året 
før. Arbeidstakere setter grensen noe høyere enn ledere, og oppgir i 
gjennomsnitt 57 år for å bli betegnet som eldre i arbeidslivet.

443 000 (18 prosent) av alle yrkesaktive i 2007 var 55 år eller eldre 
(SSB). Dette var en økning på ett prosentpoeng fra året før. Det er særlig 
kvinner som jobber lenger.

Tre av fire arbeidstakere over 60 år ønsker å fortsette å jobbe etter at 
de har nådd pensjonsalder. Det er en økning sammenlignet med tidligere 
undersøkelser (Synovate 2007). 

Det er store forskjeller mellom næringene. Frafallet av ansatte i alderen 
55–60 år er ni prosent høyere i industrien enn i andre næringer (NAV, 
2008). Hver fjerde i denne aldersgruppen som var ansatt i industrien i 
2003, hadde fire år senere forlatt arbeidslivet. 

Arbeidsmiljøloven forbyr diskriminering på grunn av alder både i 
forhold til rekruttering, omplassering og tildeling av arbeidsoppgaver. 
Klagene LDO mottar viser at aldersdiskriminering skjer, særlig i 
forbindelse med rekruttering og utlysning av stillinger. 

Personer med nedsatt funksjonsevne 
ofte utenfor
Under halvparten av alle personer med nedsatt funksjonsevne er i arbeid. 
Andelen har vært stabil de siste årene.

555 000 personer, eller 17 prosent av befolkningen i alderen 15–66 
år, oppga i 2. kvartal 2008 at de har helseproblemer som kan medføre 
begrensninger i det daglige liv (SSB). Av disse er 251 000 i arbeid, noe 
som tilsvarer en yrkesdeltakelse på 45 prosent. Blant menn med nedsatt 
funksjonsevne, var 48 prosent sysselsatt. Tilsvarende tall for kvinner var 
43 prosent.

Av de 304 000 personene med nedsatt funksjonsevne som ikke var i 
arbeid eller var arbeidsledige, oppga 90 000 (30 prosent) at de ønsket 
arbeid. Tre prosent av personene er arbeidsledige.

aldersdiskriminering
i utenriksdepartementet
Da Utenriksdepartementet (UD) søkte 
etter aspiranter i 2008, ble følgende 
formulering brukt: «Erfaringsmessig 
har de aktuelle kandidatene vært 
mellom 25 og 32 år.» Likestillings- og 
diskrimineringsombudet (LDO) har 
henvendt seg til UD i samme sak 
i 2007, da departementet trykket 
annonser hvor det stod at søkere 
til aspirantkurset måtte være i 
alderen 25–32 år. LDO konkluderte 
da med at annonsen var i strid 
med arbeidsmiljølovens forbud 
mot aldersdiskriminering. Den nye 
annonsen er også i strid med loven.
 
Kilde: LDO, 2008 

kvinner vil jobbe lenger
Forsker Anne Inga Hilsen ved 
Arbeidsforskningsinstituttet mener at 
kvinner over 55 i stadig sterkere grad 
vil følge samme jobbmønster som 
sine jevnaldrende menn. 
 – Dagens seniorkvinner har både 
utdanning og arbeidserfaring som 
de ønsker å bruke. Mange har 
riktignok hatt perioder der de har 
vært hjemme med omsorgsoppgaver, 
men de har aldri sett på seg selv som 
fulltidshusmødre.

Kilde: Newswire 15. november 2007 

friske seniorer
Før var seniorene den sjukeste 
gruppen arbeidstakere i Sørreisa. Nå 
er det ingen som er friskere enn dem. 
Rådmann Wigdis N. Andersen er svært 
fornøyd med utviklinga.
 – Alle ansatte over 62 år får 100 
prosent lønn for 80 prosent arbeid. 
Det betyr at de får mulighet til å hente 
seg litt inn innimellom. Dersom de 
ønsker det, kan de også ta permisjon 
fra jobben i et år, for å prøve ut AFP. 
De kan også ta ut deler av AFP.

Kilde: Troms Folkeblad 12. mai 2008
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hvorfor er ikke 
flere i arbeid?
Ut fra hypotesen om at utsatte   
grupper blir brukt som arbeids-
kraftsreserve, skulle andelen 
sysselsatte personer med nedsatt 
funksjonsevne øke i takt med økt 
etterspørsel etter arbeidskraft. Mulige 
årsaker til at den ikke gjør det, kan 
blant annet være:

 Ⱦ Mangel på insentiver til  
å komme seg ut i jobb.

 Ⱦ Mangel på kompetanse, 
eller arbeidsgiverne vil ikke 
ansette personer med nedsatt 
funksjonsevne uansett.

 Ⱦ Feil ved politikken og/eller 
tiltaksapparatet.

 Ⱦ Høykonjunkturen har ikke vart 
lenge nok til at arbeidsgiverne må 
tenke nytt.

 Ⱦ Samfunnsmessige barrierer.

Kilde: Steinar Widding og   
Knut Fossestøl, Annus Socialis 2007

Sysselsatte personer med nedsatt funksjonsevne  
og personer i alt 
I prosent av alle personer i hver gruppe, 15–66 år
Kilde: SSB
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figur 2.4

Yrkesdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne 
15–66 år, 2. kvartal 2008
Kilde: SSB

prosent

i alt alle menn kvinner

Sysselsatte 251 000 45 48 43

Arbeidsledige 16 000 3 3 2

tabell 2.5

utvidet aktivitets- og rapporteringsplikt 

Fra 1. januar 2009 innføres en aktivitets- og rapporteringsplikt 
for offentlige myndigheter, alle arbeidsgivere og arbeidslivets 
organisasjoner når det gjelder likestilling for etniske minoriteter og 
personer med nedsatt funksjonsevne.

Aktivitetsplikten innebærer blant annet at de må jobbe aktivt, 
målrettet og planmessig for å sikre disse gruppene like muligheter og 
rettigheter i virksomheten. I loven nevnes spesielt rekruttering, lønns- 
og arbeidsforhold, forfremming, utviklingsmuligheter og beskyttelse 
mot trakassering. Virksomhetene pålegges også å rapportere om 
arbeidet i årsrapporten sin.

Den nye aktivitets- og rapporteringsplikten ligner den som allerede 
finnes for kjønnslikestilling, med to viktige unntak.

1 Pliktene i forhold til etnisitet og nedsatt funksjonsevne omfatter 
ikke private arbeidsgivere med under 50 ansatte. 

2 Det kreves bare rapportering på tiltak for etnisitet og nedsatt 
funksjonsevne, mens arbeidsgiver skal rapportere både på 
tilstand og tiltak når det gjelder kjønn. LDO har veilednings- og 
kontrollmyndighet i forhold til aktivitets – og redegjørelsesplikten. 
LDOs veiledning for kommunesektoren med hensyn til kjønn:  
www.ldo.no/Veiledning.
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Yrkesvalg og karrieremuligheter
Kjønnsdelt arbeidsmarked

Norge har et av de mest kjønnsdelte arbeidsmarkedene i OECD-området. 
Mange av yrkene er enten kvinne- eller mannsdominerte. 69 prosent  av 
alle som arbeider i offentlig sektor er kvinner, mens menn utgjør   
63 prosent av sysselsatte i privat sektor.

Sysselsatte etter sektor og kjønn 2007
I prosent
Kilde: SSB

antall menn kvinner

 Offentlig sektor 796 000 31 69

 Privat sektor 1 631 000 63 37

tabell 2.6

Bare én av tre sysselsatte arbeider i næringer hvor det er tilnærmet 
kjønnsbalanse, det vil si at det er minimum 40 prosent av begge kjønn. 
Over en tredjedel av kvinnene arbeider i næringer hvor mer enn 60 
prosent av kollegaene er av samme kjønn. Dette gjelder en lavere andel av 
mennene, 22 prosent. 

Andel sysselsatte etter graden av kjønnsbalanse  
i næringen de arbeider i
2007
Kilde: SSB
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tabell 2.7

Det har vært en liten økning i andelen mannlige førskolelærere og i 
andelen kvinnelige ingeniører de siste 20 årene. Blant bedriftsledere   
har kvinneandelen økt med rundt ti prosentpoeng de siste 20 årene, til  
18 prosent i 2007 (SSB).

likestillingen
står stille
I hjemmet er likestillingen kommet 
langt. Hele 90 prosent av de spurte 
mener det er riktig med likestilling i 
husarbeid, omsorg og forsørgeransvar. 
Men i arbeidslivet har likestillingen 
stått stille i 20 år. Norsk arbeidsliv 
er fortsatt kraftig kjønnsdelt. 
Menn velger industri, bygg og 
håndverkeryrker, mens kvinner velger 
helse og omsorg.
 – Et overveldende flertall av 
dem som jobber på kvinne- og 
mannsdominerte arbeidsplasser, 
ønsker større kjønnsbalanse. Derfor 
er det veldig overraskende at det 
ikke har skjedd mer på 20 år, sier 
Øystein Gullvåg Holter, prosjektleder 
for undersøkelsen Likestilling og 
livskvalitet 2007 (AFI-rapport 2008:1).

Kilde: Dagsavisen 10. januar 2008
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Sysselsatte kvinner og menn i utvalgte yrkesgrupper 
I prosent, 1987 og 2007
Kilde: SSB

kvinner
menn

Sykepleiere
og annet pleiepersonale     

2007
1987

12% 88%
11% 89%

Rengjøringspersonale             2007
1987

16% 84%
6% 94%

Butikkmedarbeidere                2007
1987

33% 67%
21% 79%

Grunnskolelærere            2007
1987

28% 72%
23% 77%

Bedriftsledere              2007
1987

82% 18%
91% 9%

Ingeniører                  2007
1987

88% 12%
90% 10%

Industri-, bygge-
og anleggsarbeidere 

2007
1987

89% 11%
87% 13%

Vaktmestere o.l                  2007
1987

92% 8%
94% 6%

Førskolelærere              2007
1987

3% 97%
100%0%

figur 2.8

Innvandrere jobber oftere i serviceyrker 
uten utdanningskrav
Personer med innvandrerbakgrunn er overrepresentert i yrker uten 
krav til utdanning. 17 prosent av innvandrere arbeider i slike yrker, 
sammenlignet med tre prosent av hele befolkningen (SSB, 2007). 

Personer med ikke-vestlig bakgrunn utgjør fire prosent av alle 
sysselsatte. Nesten en tredjedel av ansatte innen renhold, er innvandrere 
fra ikke-vestlige land. Næringene med flest ikke-vestlige innvandrere, er 
alle tjenesteytende (SSB). 

Innvandrere får brukt kunnskapene og ferdighetene sine i mindre grad 
enn befolkningen generelt. Henholdsvis elleve og fire prosent, oppgir 
at de ikke får brukt ferdighetene og kunnskapen sin i jobben. Minst 
fornøyd er personer med bakgrunn fra Sri Lanka og Somalia (SSB rapport 
2008/5). 

Innvandrere er oftere overkvalifisert for jobben sin enn befolkningen   
generelt. 39 prosent av høyskoleutdannede personer med innvandrer-
bakgrunn er i yrker uten krav til utdanning, sammenlignet med  
19 prosent i hele befolkningen (SSB, rapport 2008/37). Det er store 
forskjeller mellom ulike landgrupper. Av høyskoleutdannede fra Asia 
og Afrika, har over 50 prosent jobber som de er overkvalifiserte for. 
For høyskoleutdannede fra Vest-Europa og Nord-Amerika med samme 
utdanning, gjelder dette kun henholdsvis 26 og 31 prosent.

«Når høyt utdannede innvandrere 
ikke får relevant jobb, fremstår det 
nærmest som rasjonelt å ikke bruke 
tid og krefter på en utdanning. 
Mange gutter oppfatter det nok slik.»

Sosiolog og forsker Jon Rogstad ved 
Institutt for samfunnsforskning til 
Aftenposten 22. september 2008



32  

Sysselsatte med innvandrerbakgrunn i utvalgte næringer
2007, i prosent
Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk, SSB

befolkningen
innvandrere fra asia, afrika
samt mellom- og sør-amerika

antall antall
andel av ansatte  

i næringen

Til sammen i alle næringer 2 484 000 91 249 4

Helse- og sosialtjenester 473 387 19 787 4

Hotell- og restaurantvirksomhet 82 561 12 165 15

Annen forretningsm. tjenesteyting 188 936 12 025 6

Rengjøringsvirksomhet 20 283 6 074 30

Landtransport og rørtransport 61 133 4 392 7

Næringsmiddel- og drikkevareindustri 50 697 3 744 7

Post og tele kommunikasjoner 38 894 2 769 7

Annen personlig tjenesteyting 25 436 1 246 5

tabell 2.9

Tilknytning til arbeidslivet
Mange innvandrere i midlertidige stillinger
Til sammen var 9,4 prosent av alle ansatte midlertidig ansatt i 2. kvartal 
2008, noe som utgjorde 219 000 personer (SSB). Grupper med mer 
marginal tilknytning til arbeidslivet, er oftere midlertidig ansatt (SSB, 
rapport 2008/5).

 Flesteparten av de midlertidig ansatte arbeider innen undervisning, 
helse- og sosialtjenester, og hotell- og restaurantvirksomhet. Dette 
er næringer hvor kvinner og personer med innvandrerbakgrunn er 
overrepresentert.

Midlertidig ansatte i prosent av alle ansatte, etter næring 
2. kvartal 2008 
Kilde: SSB
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4,7%
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13,9%
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23 prosent av sysselsatte personer med innvandrerbakgrunn er 
midlertidig ansatt. 28 prosent av sysselsatte innvandrerkvinner er 
midlertidig ansatt, sammenlignet med 18 prosent av mennene (SSB 
2008). Midlertidige ansettelser er vanligst for personer med bakgrunn fra 
Irak og Somalia (38 prosent).

Sysselsatte etter landbakgrunn og ansettelse
2005/2006, i prosent
Kilde: SSB
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figur 2.11

Kvinner har kortere arbeidstid enn menn
Kvinner har kortere lønnet arbeidstid enn menn. Den avtalte arbeidstiden 
var på 30,8 timer per uke for kvinner og 37,3 timer for menn i 2007 
(SSB). Etter at fravær er trukket fra og overtid lagt til, er den faktiske 
arbeidstiden enda lavere for kvinner og litt høyere for menn, henholdsvis 
30,4 og 37,7 timer i uka.

Sysselsatte etter heltid/deltid 
2007, i prosent
Kilde: AKU, SSB

 sysselsatte andel heltid andel deltid

Kvinner 1 154 000 57 43

Menn 1 289 000 87 13

tabell 2.12

Norge på deltidstoppen 
43 prosent av alle sysselsatte kvinner i Norge arbeider deltid. Tilsvarende 
tall for menn er 13 prosent. Dette er høyere enn for de fleste andre 
europeiske land. Et gjennomsnitt i EU-landene viser at 33 prosent kvinner 
og åtte prosent av mennene er deltidssysselsatte (SSB). 

Det er særlig kvinner med flere enn ett barn som arbeider deltid. 
Kvinnene jobber gjerne opp mot full stilling, som 80 prosent stilling. 
Menn arbeider deltid i mer begrensede perioder i livet, for eksempel som 
tillegg til studier eller mot slutten av arbeidslivet (SSB). 

fast ansettelse er regelen
Hovedregelen er at arbeidstakere 
skal ansettes fast. Formålet med 
dette er blant annet å sikre et godt 
arbeidsmiljø og en forsvarlig prosess 
i forbindelse med oppsigelse. 
Adgangen til midlertidige ansettelser 
er uttømmende begrenset til tilfeller 
hvor arbeidet atskiller seg fra det 
som ordinært utføres i virksomheten, 
vikariater og praksisarbeid.

Kilde: Arbeidsmiljølovens § 14-9
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Deltidssysselsatte kvinner og menn i Europa 15–64 år 
I prosent, 2006 
Kilde: SSB
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figur 2.13

Mange kvinner jobber ufrivillig deltid
Undersysselsetting, også kjent som ufrivillig eller uønsket deltid, 
betyr at man jobber deltid, men ønsker å jobbe mer. I definisjonen til 
arbeidskraftundersøkelsene, SSB, må følgende tilleggsbetingelser være 
oppfylt:

 Ⱦ en må kunne starte med lengre arbeidstid innen én måned 
 Ⱦ en må ha forsøkt å få lengre arbeidstid

Det siste kriteriet skiller Norge fra EUs praksis, hvor det holder med at den 
deltidsansatte ønsker større avtalt stilling og kan starte innen en måned. 
Én av ti deltidssysselsatte kvinner og menn arbeider ufrivillig deltid. 
Siden kvinner utgjør majoriteten av deltidssysselsatte, er det langt flere 
undersysselsatte kvinner enn menn. Flesteparten av de undersysselsatte 
arbeider innen helse- og sosialtjenester og varehandel.

Definisjonen som brukes i Norge, gir trolig store mørketall. Personer 
som ikke aktivt har forsøkt å få lengre arbeidstid, eller ikke kan starte 
innen en måned, teller ikke med som undersysselsatte, selv om de ønsker 
mer arbeid.

Undersysselsatte etter kjønn
Antall og prosent
Kilde: SSB

i alt kvinner menn

2007 66 000 77 23

2006 76 000 75 25

tabell 2.14

rå utnytting av 
deltidsansatte
I flere av de store butikkjedene er 
kun to av ti heltidsansatt. Ferske 
tall fra fagforbundet Handel og 
Kontor (HK) viser at de store kjedene 
innenfor detaljhandelen har under 
20 prosent ansatte i heltidsstillinger. 
Resten er ansatte på deltid, i vikariat, 
midlertidig ansatte eller ekstrahjelper.

Kilde: Harstad Tidende  
18. august 2008

ønsker mer arbeid
Nye kartlegginger viser at fra 35-50 
prosent av de deltidsansatte i 
helsesektoren ønsker høyere avtalt 
arbeidstid. Dette er en betydelig 
høyere andel enn de offisielle tallene, 
så langt.

Kilde: Arbeidsforskningsinstituttets 
nettside 3. oktober 2008

«Hovedfunnet når det gjelder deltid 
er at det ikke først og fremst skyldes 
skift og turnus. Likevel er det ikke 
tvil om at det å arbeide skift og 
turnus har betydning for omfanget 
av deltid og ikke minst at skift- og 
turnusarbeid er godt egnet for 
deltid.»

Leder av skift/turnusutvalget  
Steinar Holden på Regjeringen.no,  
3. oktober 2008
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skift/turnusutvalgets forslag –  
gradvis kompensasjon for ubekvem arbeidstid

I dette ligger at tredelt skift/turnusarbeid gir en reduksjon i arbeids-
tiden i form av en fast sats pr. nattetime og søndagstime med et 
startpunkt på 40 timer pr. uke. Hver nattetime regnes som 1 time og   
15 minutter og hver søndagstime regnes som 1 time og 10 minutter. 

Ordningen vil etter utvalgets syn fremstå som mer rettferdig enn 
dagens regulering. Forslaget vil føre til at helgearbeid blir mer attraktivt 
for arbeidstakere med tredelt turnus, noe som kan bidra til å redusere 
problemet med uønsket deltid. 

Kilde: Regjeringen.no, 3. oktober 2008

Mer deltid blant innvandrere
Blant innvandrere er andelen deltidsarbeidende høyere både for menn og 
kvinner sammenlignet med resten av befolkningen. Den høyeste andelen 
av deltid finner vi blant innvandrere med bakgrunn fra Afrika. Afrikanske 
menn arbeider nesten like mye deltid som norske kvinner. Dette er en 
gruppe som i tillegg har høy arbeidsledighet (SSB).

Én av to med nedsatt funksjonsevne 
arbeider deltid
47 prosent av alle sysselsatte personer med nedsatt funksjonsevne 
arbeider deltid. Det er spesielt kort deltid, 1–19 timer i uka, som er 
vanligst for denne gruppen. 

62 prosent av sysselsatte kvinner med nedsatt funksjonsevne, arbeider 
deltid og 30 prosent av mennene (SSB 2008). Mange velger deltidsarbeid 
for å oppnå fleksibilitet av hensyn til sin funksjonsnedsettelse (Nasjonalt 
dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne, 
Statusrapport 2007).

Lønn
Større gap mellom kvinner og menn
Kvinners andel av menns lønn var 84,3 prosent i 2007. Lønnsforskjellen 
mellom kvinner og menn har økt med 0,3 prosentpoeng fra 2006 til   
2007 (SSB). 

For å kunne sammenligne heltids- og deltidsansattes lønn, omregnes 
de deltidsansattes lønn til heltidsekvivalenter, det vil si hva månedslønna 
til deltidsansatte ville vært om de jobbet heltid.

Kvinner tjener i gjennomsnitt 16 prosent mindre per time enn menn. 
I kroner utgjør dette 5426 brutto per måned. Den gjennomsnittlige 
månedslønna til menn økte med 5,8 prosent fra 2006 til 2007, sammen-
lignet med 5,4 prosent for kvinner.

slovenia best på likelønn 
Norge havner på en 16. plass i 
lønnsoversikten fra EU-etaten 
Eurofond, og må se seg slått av land 
som Belgia, Italia og Slovenia. I de 
nordiske landene tjener kvinner om 
lag 85 prosent av lønna til menn, 
mens kvinnene i Slovenia tjener 93 
prosent av menns lønn.
 – Dette er en viktig nyansering av 
den nordiske suksesshistorien om 
likestilling. Vi har lagt til rette for 
en høy andel yrkesaktive kvinner, 
samtidig som vi har relativt høye 
fødselstall. I Sør-Europa er det 
annerledes: Satt på spissen må 
kvinner der velge mellom arbeid og 
familie.

Forsker Selma Lyng ved 
Arbeidsforskningsinstituttet 
kommenterer lønnsstatistikk fra 
Eurofound til Dagsavisen   
27. september 2008 
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Større lønnsforskjell i privat sektor

Gjennomsnittlig månedslønn i privat sektor for kvinner er 28 916 kroner 
og for menn 34 778 kroner. Det er en forskjell på 5862 kroner, og er en 
økning på 474 kroner fra året før. 

Lønnsforskjellen i offentlig sektor er på 3976 kroner. Dette er en økning 
på 122 kroner fra året før. I offentlig sektor tjener kvinner 29 416 kroner og 
menn 33 392 kroner i gjennomsnitt hver måned. 

Gjennomsnittlig månedslønn* etter sektor og kjønn
I prosent og kroner, 2007
Kilde: SSB
* Månedslønn består av avtalt lønn, uregelmessige tillegg, samt bonus,  
provisjon m.m. Overtidsgodtgjørelse holdes utenfor.

sektor
kvinners lønn 
i % av menns

menn kvinner
lønnsforskjell  

i kroner

Offentlig sektor 88,1 33 392 29 416 3 976

Privat sektor 83,1 34 778 28 916 5 862

Alle ansatte 84,3 34 561 29 135 5 426

tabell 2.15

Menn tjener mer enn kvinner i alle næringer. Det er store variasjoner 
mellom de ulike næringene. Størst lønnsforskjell er det innen 
finanstjenester som inkluderer bank- og forsikringsvirksomhet, hvor 
kvinner tjener 68 prosent av menns lønn. Innen varehandel og statlige 
sykehustjenester, tjener kvinner om lag 20 prosent mindre enn menn.

Gjennomsnittlig månedslønn for alle ansatte 
Heltidsekvivalenter, årsgjennomsnitt 2007
Kilde: SSB

kvinners lønn
i % av menns

menn kvinner
forskjell

i kr

Totalt 84 34 561 29 135 5 426

Finanstjenester 68 51 241 34 630 16 611

Varehandel 79 33 207 26 166 7041

Statlige sykehus tjenester 80 39 356 31 292 8064

Eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting 80 39 343 31 328 8015

Helse- og sosial tjenester 85 31 270 26 656 4614

Sosiale og  personlige tjenester 85 36 073 30 797 5276

Privat undervisning 87 34 396 29 877 4519

Industri 88 32 634 28 693 3941

Hotell- og restaurantvirksomhet 89 25 027 22 249 2778

Kraftforsyning 89 38 794 34 599 4195

Samferdsel 89 33 379 29 771 3608

Staten 90 34 110 30 761 3349

Olje- og gass utvinning og  bergverksdrift 90 50 805 45 903 4902

Kommune og  fylkeskommune 91 29 842 27 288 2554

Fiskeoppdrett 92 31 221 28 792 2429

Undervisningspersonale i skoleverket 97 33 627 32 507 1120

Bygge- og anleggsvirksomhet 97 30 972 30 028 944

tabell 2.16

oecd: 
– kvinner diskrimineres  
i arbeidslivet
Minst 30 prosent av lønnsgapet 
og 8 prosent av ulikheten i tilbud 
om sysselsetting kan tilskrives ren 
diskriminering, heter det i OECD-
rapporten.

Kilde: NTB 2. juli 2008
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Lønnsforskjellene øker med utdanningsnivå

Forskjellen mellom kvinners og menns lønn er størst for de med lengst 
utdanning. Lønnen øker med utdanningslengde, men mest for menn. 
Lønnsforskjellen er på over 9 000 kroner for de med universitets- og 
høgskoleutdanning over fire år.

Gjennomsnittlig månedslønn  
for alle ansatte etter utdanningsnivå
Heltidsekvivalenter, årsgjennomsnitt 2007
Kilde: SSB
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figur 2.17

Likelønn har vært på den politiske dagsorden i flere tiår. Den gjennom-
snittlige lønnsforskjellen på om lag 16 prosent i menns favør, har likevel 
vært stabil de siste 20 årene. Regjeringen Stoltenberg oppnevnte en 
kommisjon i 2006 for å gi en samlet beskrivelse av lønnsforskjellene 
mellom kvinner og menn og vurdere hva som kan bidra til å redusere 
lønnsforskjellene. Likelønnskommisjonen leverte sin sluttrapport  
21. februar 2008 i form av en NOU – 2008:6 Kjønn og lønn. Rapporten 
inneholdt både en omfattende analyse og en tiltakspakke.

dette mener likelønnskommisjonen
Forklaringer på lønnsgapet mellom kvinner og menn:
1. Forskjeller i utdanningslengde og alder forklarer svært lite av 

lønnsgapet i dag
2. Kvinner og menn har om lag lik lønn i samme stiling i samme 

virksomhet
3. Lønnsgapet følger det kjønnsdelte arbeidsmarkedet
4. Forhandlingssystemet opprettholder stabile lønnsrelasjoner, også 

mellom kvinner og menn 
5. Lønnsforskjellene vokser i småbarnsfasen

Kilde: Likelønnskommisjonen, 2008

«43 prosent av kvinner mellom 25 
og 39 år tror de vil klare seg litt eller 
meget dårlig ved et samlivsbrudd. 
Altfor mange våkner for sent og 
opplever situasjonen som veldig 
dramatisk.»

Forbrukerøkonom Sidsel Sodefjed 
Jørgensen i DnB NOR til Aftenposten   
4. juni 2008

«Vi kan se lønn og inntekt som et 
økonomisk uttrykk for hvor langt 
vi er kommet med likestilling i 
arbeidslivet. Vi må dessverre slå fast 
at utviklingen nærmest har stått stille 
de siste tjue årene.»

Anne Enger, leder av 
Likelønnskommisjonen, på 
Akademikernes inntektspolitiske 
konferanse 7. februar 2008

kjønnsdelt  
arbeidsmarked  
gir lønnsforskjell
Forskningsleder Torgeir Aarvaag Stokke 
i Fafo mener en viktig årsak til at de 
nordiske landene kommer dårlig ut 
i lønnsstatistikken til Eurofound, er 
at arbeidsmarkedene i Norden er 
kjønnsdelte.
 – I mange av landene med 
små lønnsforskjeller, er få kvinner 
yrkesaktive og jobber i samme type 
yrker som menn. I Norge har vi klart 
å få mange kvinner ut i arbeid, men 
mange av dem jobber i offentlig 
sektor og tjener dårlig. I privat sektor 
sitter mange menn, og de tjener langt 
bedre.

Kilde: Dagsavisen 27. november 2008

milliongranskningen
I Sverige fikk Likestillingsombudet 
(JämO) seks millioner til å kontrollere 
1245 arbeidsgivere og en million 
arbeidstakere i den såkalte 
Milliongranskningen. Det ble påvist 
usaklige lønnsforskjeller i over 40 
prosent av virksomhetene. Om lag 
3000 kvinner og 300 menn fikk justert 
lønna si.

Kilde: JämO
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forslagene fra likelønnskommisjonen

 Ⱦ Lønnsløft i offentlig sektor ved at det bevilges tre milliarder 
kroner over statsbudsjettet med formål å heve lønnsnivået for 
kvinnedominerte grupper i offentlig sektor.

 Ⱦ Partene i arbeidslivet anbefales å sette av midler til lavlønns- og 
kvinnepotter i lønnsforhandlingene.

 Ⱦ Endring av folketrygdlovens kapittel 14 slik at mødre og fedre 
deler likere på foreldrepermisjonen, etter mal av den islandske 
foreldrepengeordningen. Bør også henge sammen med at fedre får 
selvstendige opptjeningsrettigheter

 Ⱦ Tariffestet rett for arbeidstakere som har hatt fravær på grunn av 
foreldrepermisjon, til et gjennomsnittlig lønnstillegg – som et 
minimum – ved tilbakekomst til arbeidsplassen 

 Ⱦ Rekruttering av kvinner til ledelse gjennom prosjektmidler fra 
Regjeringen i en størrelsesorden på 10 millioner i året. 

 Ⱦ Likestillingsloven og Likestillings- og diskrimineringsombudet 
styrkes for å intensivere likelønnsarbeidet i virksomhetene og å 
skape åpenhet om lønn.

Kilde: Likelønnskommisjonen, 2008

Personer med innvandrerbakgrunn 
tjener mindre
Somaliske kvinner tjener i gjennomsnitt 17 prosent av gjennomsnitts-
lønnen til kvinner uten innvandrerbakgrunn. Kvinner fra Sverige har 
i gjennomsnitt lik eller høyere inntekt enn norske kvinner. De yngste 
innvandrerkvinnene (17–24 år) fra land som India, Vietnam og Sri Lanka, 
tjener like mye eller mer enn kvinner uten innvandrerbakgrunn i samme 
aldersgruppe.

Innvandrerkvinners lønn i prosent av lønnen  
til kvinner uten innvandrerbakgrunn 
Alder 35–44 år, i prosent, 2006
Kilde: SSB
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figur 2.18

«LO-ledelsens motstand mot 
Likelønnskommisjonens forslag har 
ført til et krav som er dobbelt så 
dyrt og halvparten så treffsikkert. 
... Dermed øker faren for at hele 
likelønnssatsingen smuldrer bort. Det 
vil ingen tjene på. Ikke kvinnene. 
Ikke LO. Ikke de rødgrønne. Det vet 
de, alle sammen.»

Kommentator Stein Aabø i  
Dagbladet 30. september 2008
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Pensjon
Kvinnelige minstepensjonister

87 prosent av minstepensjonistene er kvinner og 13 prosent er menn. I 
2008 var det drøyt 196 011 minstepensjonister, etter en økning på 16 000 
fra 2007 (per 30. juni 2008, NAV). Kvinner utgjør en stadig større andel 
av minstepensjonistene. I 1999 var 85 prosent av minstepensjonistene 
kvinner. 

I 2008 utgjør minstepensjonen til en enslig pensjonist 136 296 kroner. 
Gjennomsnittlig årlig bruttoinntekt for kvinnelige alderspensjonister er 
145 039 kroner. Mannlige alderspensjonister har en årlig bruttoinntekt på 
198 636 kroner. Forskjellen utgjør 53 597 kroner. 

Gjennomsnittlig uførepensjon for kvinner er 145 379 kroner og for 
menn 185 934 kroner. Forskjellen er på 40 555 kroner.

Pensjonister
30. juni 2008, i prosent
Kilde: NAV

totalt kvinner menn

Uførepensjonister 295 072 57 43

Alderspensjonister 640 247 58 42

Etterlattepensjonister 23 535 89 11

tabell 2.19

Gjennomsnittlig årlig pensjon
30. juni 2008, i kroner
Kilde: NAV

årlig pensjonsutbetaling

kvinner menn

Uførepensjonister 145 379 185 934

Alderspensjonister 145 039 198 636

Ytelser til gjenlevende 88 111 57 704

tabell 2.20
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Sosial dumping
Østeuropere er utsatt

Deler av norsk arbeidsliv er kjennetegnet av dårlige arbeidsvilkår og 
dårlig arbeidsmiljø, midlertidige ansettelsesforhold og manglende tilsyn. 
Renholdere, servicepersonell i hotell-, restaurant- og frisørfag, kokker og 
kjøkkenassistenter, oppgir høy forekomst av helseplager som muskel- og 
skjelettsmerter. De samme tre yrkesgruppene rapporterer også om en 
høy forekomst av flere arbeidsmiljøbelastninger, spesielt psykososiale og 
organisatoriske belastninger (Statens arbeidsmiljøinstitutt, 2008). 

Personer med innvandrerbakgrunn, kvinner og ungdom er 
overrepresentert i disse næringene. I tillegg er det økt konkurranse 
gjennom arbeidsinnvandring fra nye EU-land. Dette betyr en forverring 
av allerede dårlige lønns- og arbeidsvilkår. 

Med sosial dumping menes at utenlandske arbeidstakere som utfører 
arbeid i Norge får vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn norske 
arbeidstakere. Det innebærer ikke bare at utenlandske arbeidstakere 
settes til arbeid for lavere lønn enn norske arbeidstakere for samme type 
arbeid, men også at de får vesentlig dårligere arbeidsvilkår for øvrig, for 
eksempel i form av belastende arbeidstidsordninger, dårlig ivaretakelse av 
arbeidstakernes sikkerhet under arbeidet, dårlige boforhold mv. (St.meld. 
nr. 18 (2007–2008) Arbeidsinnvandring).

En stor andel av virksomhetene innen bygg- og anlegg, hotell- og 
restaurant, renhold og utvalgte industribransjer, benytter, eller har 
benyttet, arbeidskraft fra de nye EØS-landene (Fafos bedriftsundersøkelse 
2006). En betydelig andel av polske ansatte opplyser at de ble dårligere 
betalt enn det som er minstelønn i byggebransjen. 27 prosent av de spurte 
fikk utbetalt mindre enn 80 kroner pr. time etter skatt (Fafo, rapport 
27/2007).

Arbeidsmiljø
Det er forbudt å diskriminere i arbeidslivet på grunnlag av kjønn, etnisitet, 
alder, funksjonshemning, seksuell orientering og religiøs overbevisning.   
I tillegg har arbeidstakere vern mot trakassering og seksuell trakassering.

Utypiske arbeidstider, midlertidige kontrakter og deltidsansettelser, 
karakteriserer arbeidslivet til unge arbeidstakere, ifølge Statens 
arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) (2008). Mer enn én av tre eldre 
arbeidstakere rapporterer at de sjelden får tilbakemelding fra overordnet. 

61 prosent av mennene og 45 prosent av kvinnene rapporterer at 
de i høy grad styrer eget arbeidstempo (STAMI). I tillegg er fleksibel 
arbeidstid mest utbredt for menn. Dette mønsteret henger sammen med 
at kvinner og menn jobber i ulike yrker og sektorer (SSB).

Arbeidstakere innenfor helse- og servicearbeid rapporterer om 
en kombinasjon av krav og kontroll som tilsier at de befinner seg i en 
belastende arbeidssituasjon. Sykepleiere, flygere, skipsbefal, førere 
(buss/bane) og servicepersonell (hotell/restaurant/frisør) er blant 
yrkesgruppene som rapporterer om høy belastning på flest psykososiale 
forhold.

Kvinner har gjennomgående en høyere forekomst av arbeidsrelaterte 
plager enn menn. Spesielt gjelder dette smerter i nakke, skuldre eller  
øvre del av ryggen, som er den vanligste arbeidsrelaterte helseplagen.   
37 prosent av kvinnene oppga at de hadde hatt slike smerter siste måned, 
sammenlignet med 22 prosent av mennene (STAMI). 

åpnet kontor  
for papirløse 
Arbeidere uten lovlig opphold i 
Sverige har nå fått sitt eget faglige 
senter – i bygningsarbeidernes lokaler 
i Stockholm. 
 Senteret for de papirløse skal 
fungere som et samlingspunkt der de 
papirløse kan få råd og informasjon 
om det svenske arbeidsmarkedet. 
Fagbevegelsen kan også gå inn og 
forsøke å kreve inn lønn til dem som 
har blitt lurt av arbeidsgiveren.

Kilde: Fri fagbevegelse  
8. september 2008 

ringehjelp er regelen
Jorid Tveita, leder i Oslo og Akershus 
Hotell- og restaurantarbeiderforening, 
forteller at samtaler med tillitsvalgte 
tyder på at om lag halvparten av 
dem som jobber med renhold i 
hotellbransjen kan være ringehjelper. 
Det betyr svært uforutsigbare 
arbeidstider med en månedslønn som 
varierer sterkt avhengig av hotellets 
behov og hvor ofte ledelsen velger å 
ringe akkurat deg.

Kilde: Dagsavisen 23. mai 2008

departementet utelater 
seksuell orientering i 
utlysningstekstene
I departementenes stillingsannonse er 
det en felles mangfoldserklæring som 
sier: «Staten er opptatt av mangfold 
og oppfordrer derfor alle kvalifiserte
kandidater til å søke jobb i staten 
uansett for eksempel alder, kjønn,
funksjonshemning, nasjonal eller 
etnisk bakgrunn.»

(…) LDO ber om at seksuell orientering 
blir inkludert i framtidige annonser. 
Kilde: LDOs brev sendt til FAD  
17. september 2008
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Vold og trakassering i arbeidslivet

En større andel kvinner enn menn rapporterer om at de har vært utsatt 
for vold og trakassering, mens forekomsten av mobbing er forholdsvis 
jevnt fordelt i ulike grupper fordelt på kjønn, alder, utdanning og sektor 
(STAMI 2008).

12 prosent av unge kvinner opplever uønsket seksuell oppmerksomhet 
på jobben en eller flere ganger i måneden, sammenlignet med to prosent 
av unge menn (SSB).

Personer med innvandrerbakgrunn utsettes for trakassering i høyere 
grad enn befolkningen generelt. 10 prosent av arbeidstakere med 
innvandrerbakgrunn blir utsatt for plaging eller ubehagelig erting av 
arbeidskollegaer. Tilsvarende tall for sysselsatte generelt er to prosent 
(SSB). 

Én av fem lesbiske kvinner og én av fire homofile menn oppgir at de 
har opplevd en eller annen form for diskriminering på arbeidsplass/
studieplass på grunn av sin seksuelle orientering. De vanligste formene 
for diskriminering er trakassering, mobbing og baksnakking (NOVA 
2005).

Flere henvendelser  
om graviditetsdiskriminering 
Likestillings- og diskrimineringsombudet behandlet til sammen 1297 
henvendelser i 2007. Henvendelsene resulterte i 152 juridiske klagesaker 
og 1145 juridiske veiledninger. Over halvparten (734) av henvendelsene 
gjaldt arbeidsliv. 

Antallet gravide som henvender seg til Likestillings- og 
diskrimineringsombudet, fordi de føler seg diskriminert i arbeidslivet, har 
økt fra 271 saker i 2006 til 349 i 2007. Antallet klagesaker har holdt seg 
ganske stabilt de siste årene, på rundt 30 klager per år.

full seier til gravid etter 
forskjellsbehandling
En kvinne fikk ikke forlenget 
sitt ansettelsesforhold hos 
NAV på grunn av graviditet. 
Ved hjelp av Likestillings- og 
diskrimineringsombudet og 
fagforeningen sin, fikk kvinnen 
tilbud om fast stilling, etterbetaling, 
feriepengerettigheter og 
pensjonsrettigheter. Klageren hadde 
vært ansatt i flere vikariater, og hadde 
i tillegg to engasjementsperioder ved 
et av NAVs kontorer. 

Kilde: LDO, juli 2008

«Når en ansatt forteller at hun er 
gravid, eller at han ønsker å ta ut 
større del av fødselspermisjon enn 
pappakvoten, blir arbeidstakeren ofte 
møtt med overraskelse og oppgitthet 
hos sjefen, i stedet for støtte.»

Forsker Cathrine Egeland på 
Arbeidsforskningsinstituttets nettsider, 
12. september 2008

forslag om ny lov
«Jeg vil styrke beskyttelsen av 
gravide i arbeidslivet ved å 
lovfeste et forbud mot å spørre om 
graviditet og familieplanlegging i en 
ansettelsesprosess. Lovforslaget skal 
ut på bred offentlig høring i høst. 
Det er helt uakseptabelt at kvinner 
– og for den saks skyld også menn – 
diskrimineres på grunn av graviditet 
og familieplanlegging.»

Barne- og likestillingsminister 
Anniken Huitfeldt, på Barne- 
og likestillingsdepartementets 
hjemmeside 15. august 2008

toppnotering

Likelønnskommisjonen – for en grundig analyse av lønnsgapet 
mellom kvinner og menn, med gode og konkrete forslag til tiltak 
for å redusere lønnsforskjellen.

bunnotering

Regjeringen – som ikke har benyttet anledningen til å gi fedre 
selvstendig opptjeningsrett. Det gjør det økonomisk vanskelig 
for mange familier å dele permisjonen jevnere. Selvstendig 
opptjeningsrett for fedre er vesentlig for å nå målet om jevnere 
fordeling av arbeid og omsorg.
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Alle skal ha rett til heltidsarbeid
Den skjeve fordelingen av lønnet arbeid er en likestillingsutfordring. 
Nesten halvparten av kvinner med barn jobber deltid. Tilsvarende tall 
for menn er åtte prosent. Ikke all deltidsjobbing er frivillig. Mange 
kvinner i helse- og omsorgssektoren får små stillingsbrøker, men ønsker 
å jobbe mer. Deltid gir mindre lønn og lav alderspensjon. Ni av ti 
minstepensjonister er i dag kvinner.

tiltak
 Ⱦ Lovfestet rett til heltidsarbeid. 

 Ⱦ  Arbeidsgivere i helse- og omsorgssektoren må kartlegge ufrivillig deltid i sin 
virksomhet og iverksette egnete tiltak. 

 Ⱦ Beholde besteårsregelen i pensjonsopptjeningen, slik at kvinner ikke 
kommer dårligere ut i den nye pensjonsreformen, enn i dag.

Personer med nedsatt funksjons - 
evne må ha samme muligheter i  
arbeidslivet 
Mer enn halvparten av alle med nedsatt funksjonsevne står utenfor 
arbeidslivet. 30 prosent av disse ønsker arbeid, men bare tre prosent 
er registrert som arbeidsledige. Dette tydeliggjør behovet for større 
fleksibilitet og bedre tilrettelegging i arbeidslivet.

I Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006–2009 
(IA-avtalen) er det et mål å rekruttere flere personer med nedsatt 
funksjonsevne. Resultatene viser at det ikke har vært en god nok innsats 
for å nå dette målet.

1. januar 2009 trer den nye diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 
i kraft. Loven oppstiller en aktivitetsplikt for alle arbeidsgivere i 
offentlig sektor og for private arbeidsgivere med mer enn 50 ansatte. 
Aktivitetsplikten innebærer blant annet at arbeidsgivere skal arbeide 
aktivt for å rekruttere personer med nedsatt funksjonsevne. 

tiltak
 Ⱦ Staten som arbeidsgiver må gå foran med et godt eksempel i arbeidet 
med å aktivt, målrettet og planmessig, fremme like muligheter og likeverd 
for alle, uavhengig av funksjonsevne.  Alle statlige virksomheter må 
umiddelbart starte arbeidet med å utarbeide konkrete strategier for å nå 
målet om fem prosent ansatte med nedsatt funksjonsevne. 
 

 Ⱦ Eksisterende virkemidler må brukes aktivt, som for eksempel å oppfordre, i 
utlysningsteksten, personer med nedsatt funksjonsevne til å søke stillinger, 
innkalle til intervju og kvotere ved ansettelse. Alle nyansatte må få tilbud 
om en samtale med arbeidsgiver for å få kartlagt tilretteleggingsbehov. 

ombudet mener
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 Ⱦ  Det må iverksettes en større innsats for å nå målet i IA-avtalen, blant annet  
må arbeidsgivere få bedre informasjon om hva det offentlige bidrar med 
i form av tilrettelegging på arbeidsplassene for den enkelte.  I tillegg må 
myndighetene sørge for at kravet om universell utforming konkretiseres og 
gjennomføres, på områder som har betydning for deltakelse i arbeidslivet. 

Kvinner og menn skal ha lik lønn  
for arbeid av lik verdi
Til tross for at likelønn har vært på den politiske dagsordenen i flere tiår, 
tjener kvinner i gjennomsnitt 16 prosent mindre enn menn per time. Det 
utgjør en forskjell på 5000 kroner i måneden.

tiltak
 Ⱦ Regjeringen må gjennomføre alle de seks forslagene fra 
Likelønnskommisjonen. 

 Ⱦ Arbeidsgivers aktivitetsplikt innebærer en plikt til å arbeide aktivt, målrettet 
og planmessig for å sikre likelønn mellom kvinner og menn. Som en del av 
dette må arbeidsgiver arbeide aktivt for å rette opp urimelig lønnsutvikling 
for arbeidstakere som har vært i foreldrepermisjon.   

Sosial dumping
I arbeidslivet i Norge forekommer sosial dumping i den forstand at 
mange utenlandske arbeidstakere får lavere lønn, samtidig som de har 
dårligere arbeidsvilkår og -miljø, og belastende arbeidstidsordninger. I et 
likestillings- og diskrimineringsperspektiv er dette et problem i seg selv, 
men LDO har spesielt pekt på at sosial dumping i typiske kvinneyrker ikke 
har fått samme oppmerksomhet som bygg- og anleggsbransjen. Det er 
derfor positivt at regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2009 
har lagt fram en ny handlingsplan mot sosial dumping med tiltak som 
også retter seg mot hotell- og restaurant- og renholdsbransjen hvor det er 
ansatt mange innvandrere og mange kvinner.

tiltak 
 Ⱦ Myndighetene må sørge for at ID-kort for innleid arbeidskraft også 
innføres i hotell-, restaurant-, og rengjøringsbransjen slik det i dag er i 
bygningsbransjen. 

 Ⱦ Offentlige myndigheter må stille krav om dokumentasjon på ryddige 
lønns- og arbeidsforhold ved innleie av tjenester. Dette må også gjelde 
bemanningsselskaper. 

 Ⱦ Loven om allmenngjøring av tariffavtaler må styrkes og tilpasses bransjer 
med lav organisasjonsgrad. 
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 Ⱦ Det er positivt at regjeringen vil innføre regionale verneombud i hotell- og 
restaurantbransjen, i tillegg til dagens ordning i bygg- og anleggsbransjen. 
Det må også innføres regionale verneombud i renholdsbransjen.

Arbeidsmiljø og diskriminering
Diskriminering og trakassering forekommer i norsk arbeidsliv i dag. 
Arbeidsplassen skal være et trygt sted uavhengig av arbeidstakerens 
kjønn, etnisitet, seksuelle orientering, funksjonsevne, alder og religiøse 
overbevisning.

Det er avgjørende for et godt og inkluderende arbeidsmiljø at 
trakassering og diskriminering forebygges og bekjempes. Arbeidsgiver må 
sikre og tilrettelegge for mangfold. Arbeidsplassen må ha gode rutiner for 
behandling av diskriminering og trakassering. 

tiltak
 Ⱦ Kunnskap om diskriminering og tiltak som skal motvirke dette, må inn i 
den lovpålagte HMS-opplæringen. Dette er nødvendig for å sikre forsvarlige 
rutiner for håndtering av opplevd diskriminering og trakassering på 
arbeidsplassen. 

 Ⱦ Unntaksbestemmelsene i likestillingsloven og arbeidsmiljøloven må fjernes. 
Tros- og livssynssamfunn må gi saklig begrunnelse dersom de legger vekt på 
homofil samlivsform eller kjønn ved ansettelser.






