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Sammendrag: 
Arbeidsmarkedet er i høy grad kjønnssegregert og yrker som domineres av kvinner 
har et gjennomsnittlig lavere lønnsnivå. Denne avhandlingen har undersøkt om 
gjennomsnittslønnen i et yrke reduseres dersom kvinneandelen øker. Med bruk av 
lønnsdata mellom 1997-2006 peker mine resultater mot at en økning på 10 
prosentpoeng kvinner i et yrke bidrar til en timelønnsreduksjon på 2.5 prosent. Men 
resultatet kan være drevet av de som skifter yrke. For individer som er igjen i sitt yrke 
over tid, og som opplever at kjønnssammensetning i yrket endres, har endringen 
ingen effekt på lønnsnivå.  
 
I gjennomsnitt har kvinner om lag 11 prosent lavere timelønn enn menn når man tar 
hensyn til flere faktorer som utdanning, erfaring, og arbeidstid. Lønnsforskjeller 
mellom menn og kvinner er imidlertid små blant unge, men øker deretter med alder. 
Mine resultater viser at dette kan forklares med en relativt høyere lønnsvekst hos 
menn. Forskjell i lønnsvekst er størst i de lavere aldersgruppene. For USA tilskrives 
forskjellene mødres lave vekst i yngre aldersgrupper, i tillegg til kvinners lave 
lønnsvekst hos høytlønnede. I Norge tilskrives forskjellen både mødres og ikke 
mødres relativt lave lønnsvekst blant unge. Kvinner klarer ikke å hente inn det 
forspranget menn har opparbeidet seg tidlig i arbeidslivet. 
 
Kombinasjonen av lavere lønnsnivå i kvinnedominerte yrker og lavere lønnsvekst hos 

kvinner de første 10-20 årene av arbeidslivet, gir opphav til spørsmål om det er ulike 

karrierespor for menn og kvinner innenfor samme yrke. Det kan også være et tegn på ulike 

lønnsstrukturer i ulike yrker. Jeg finner at den høye lønnsveksten for menn de første 20-30 

årene av arbeidslivet kan forklares med relativt høy lønnsvekst i yrker dominert av menn. 

Yrker med 10-50 prosent kvinner har den høyeste lønnsveksten de første 20-30 årene av 

arbeidslivet. 

 


