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Diskriminering av kvinnor?
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Syfte med rapporten

• Ge en uppdaterad översikt:

– av teorier om arbetsmarknadsdiskriminering; 

– av existerande empiri om i Sverige avseende kallelse till 
intervju, anställning, lönesättning, befordran samt 
värdediskriminering.

• Analysera relevanta arbetsmarknadssituationer för att 
utforska sannolikheten att det förekommer 
diskriminering. 
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Med diskriminering i denna rapport 
avses
Diskriminering medför, enligt nationalekonomisk teori, 
att lika produktiva grupper av individer får olika 
genomsnittlig lön. 

Om diskriminering förekommer resulterar detta i att 
den diskriminerade gruppen (kvinnor)  får sämre 
arbetsmarknadsutfall, exempelvis lägre lön, än den 
icke-diskriminerade gruppen (män), trots att grupperna 
har samma genomsnittliga arbetsproduktivitet. 
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Vad den här rapporten INTE handlar om

• Utrikes födda är inte inkluderade i de empiriska 
analyserna

• Strävar efter att analysera utfallen på 
arbetsmarknaden för så lika kvinnor och män 
som möjligt.
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Teorier om diskriminering

1. Preferens-
diskriminering

2. Statistisk 
diskriminering

3. Implicit 
diskriminering

Ø Lagstiftning

Ø Minska genomsnittliga 
skillnader mellan könen

Ø Informera och medvetande-göra 
arbetsgivare om implicita 
normer
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Empiri om diskriminering  
Mätsvårigheter

Justerade könslönegap skulle kunna ses som ett mått 
på diskriminering OM vi hade goda mått på kvinnors 
och mäns produktivitet.
Tyvärr bristfällig information om (ackumulerad) 
arbetad tid, förutom motivation, engagemang,…

Inom yrken borde dock skillnaderna mellan 
arbetstagare vara mindre => justerade könslönegap 
inom yrken?
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Justerat könslönegap, 30 största yrkena
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Justerat könslönegap för unga
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Forskning om chefslönegap

• Många offentliga utredningar som etablerar att det 
fortfarande, trots många satsningar, finns relativt 
få kvinnor på ledande positioner.

• Diskriminering? Keloharju m fl (2016) menar  att 
könslönegapet mellan höga chefer i Sverige inte är 
förenligt med att kvinnor och män har samma 
möjlighet till befordran eller ges lika lön för samma 
arbete.
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Justerat könslönegap inom chefsyrken



-

Direkt evidens om diskriminering 
Utfall som studeras

• Kallelse till intervju vid jobbansökan främst med 
hjälp av korrespondenstester

• Sannolikheten att få anställning studeras med 
avidentifierade ansökningar 

Ej studerad:   Sannolikheten att bli befordrad
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Kallelse till intervju vid jobbansökan 
främst med hjälp av korrespondenstester

• Fiktiva CVn skickas till arbetsgivare med vakanser

• Vanliga yrken som undersöks: IT-tekniker, lastbilsförare, 
byggnadsarbetare, försäljningsassistent, lärare, 
restaurangpersonal, redovisningsekonom, städare, 
sjuksköterska

• Carlsson (2011), Carlsson m fl (2015, 2017), Bygren m fl
(2017), Carlsson och Eriksson (2017)

SLUTSATS: Kvinnor kallas inte mer sällan till intervjuer än lika 
kvalificerade män
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Sannolikheten att få anställning 
studeras med avidentifierade ansökningar 
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Sammanfattningsvis om direkt evidens 
av könsdiskriminering 

• Kallelse till intervju 
vid jobbansökan 

• Sannolikheten att få 
anställning

• Sannolikheten att 
bli befordrad

Ø Ingen diskriminering

ØEndast en studie

Ø Saknas studier
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Förekommer diskriminering av kvinnor på 
den svenska arbetsmarknaden?

1. Nej, inte vid kallelser till intervju.

2. Angående sannolikheten att anställas, 
diskrimineras förmodligen inte kvinnor.

3. Får kvinnor samma lön som män vid anställning? 
Förmodligen inte alltid givet könslönegap bland 
unga inom yrken och evidens från andra studier.

4. Har kvinnor samma sannolikhet att befordras som 
män? Förmodligen inte.
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Policyimplikationer

• Ytterligare forskning är viktig 

• Fasta inträdeslöner 

• Reformera föräldraförsäkringen 

• Kvotering av kvinnor till börsbolagens styrelser 
skulle kunna ha en positiv signaleffekt


