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Sammendrag: 
I likhet med mange andre europeiske land, har Norge et relativt regulert arbeidsmarked og 

en relativt komprimert lønnsstruktur. Som en liten åpen økonomi er Norge samtidig utsatt 

for internasjonale tilbuds- og etterspørselssjokk.  Eksempler på dette er den økte 

arbeidsinnvandring til Norge som fulgte etter EU-utvidelsen i 2004, og sjokk som følger av 

konjunktursvingninger i økonomien. Denne avhandlingen studerer hvordan reguleringer i 

arbeidsmarkedet som blant annet tar sikte på å begrense lønnsforskjellene, påvirker 

sysselsettingen til ulike typer arbeidstakere. Avhandlingen drøfter også hvordan reallønnen 

varierer med konjunktursvingninger i økonomien.  

Den første artikkelen studerer virkningene av allmenngjøring av tariffavtalen i 

renholdsbransjen for sysselsettingen av midlertidige innvandrere i bransjen. Tariffavtalen i 

renholdsbransjen ble allmenngjort i september 2011, og ytterligere tiltak for å regulere 

bransjen fulgte mot slutten av 2012. Denne studien sammenligner renholdsbransjen med 

andre næringer uten allmenngjøring av tariffavtalen.  Resultatene tyder på at 

allmenngjøringen hadde negative effekter på sysselsettingen av midlertidige innvandrere i 

2011 og 2012. En forklaring på dette kan være at allmengjøringen bidro til at midlertidige 

innvandrere ble relativt sett dyrere for bedriftene. 

 

Den andre artikkelen analyserer effekten av allmenngjøring i renholdsbransjen for sysselsatte 

med lav lønn. Allmenngjøringen førte til økte lønninger for denne gruppen, og ut fra vanlig 

økonomisk teori skulle dette dermed ha en negativ virkningen på sysselsettingen i gruppen.  

Resultatene fra den første artikkelen, samt andre studier av minstelønn i litteraturen, kan 

også begrunne en slik sammenheng. Denne studien finner derimot at jobbene til 

arbeidstakere med lav lønn varer lengre etter allmenngjøringen ble innført.  Studien finner 

heller ingen indikasjon på at bedriftene reduserer avtalt antall timer per uke for disse 

arbeidstakerne. Det tyder på at de lavlønte arbeidstakere fortsatt er lønnsomme for 

bedriftene selv om allmenngjøringen har ført til økte lønnskostnader. 

Den tredje artikkelen undersøker (1) lønnssyklikalitet, eller hvor sensitiv reallønnen er for 

konjunktursvingningene, og (2) endringer i sammensetningen av sysselsatte i det norske 

arbeidsmarkedet. Selv om Norge har et relativt regulert arbeidsmarked som kunne tenkes å 

begrense lønnsfleksibiliteten, er ikke lønnssyklikaliteten i Norge vesentlig forskjellig fra hva 

man finner i andre OECD-land. Men det er store forskjeller i lønnssyklikaliteten mellom ulike 

grupper. Blant annet er lønningene for menn betydelig mer sensitive for 

konjunktursituasjonen enn lønningene for kvinner. Studien påviser også betydelige 

sammensetningseffekter i det norske arbeidsmarkedet, som viser at konjunktursvingningene 

har ulik effekt på sysselsettingen til ulike grupper arbeidstakere. Blant annet er 

sysselsettingen til arbeidskraft med lav lønn mest påvirket av en nedgangskonjunktur i 

økonomien.  

 


