
 
 
 
Inbjudan till ESO-seminarium 4 december 2017: 
 

Allt annat lika: varför tjänar kvinnor mindre än 
män? 
 
Sverige är ett av världens mest jämställda länder med högt kvinnligt arbetskraftsdelta-
gande. Kvinnor utbildar sig sedan länge mer än män. Ändå tjänar kvinnor mindre --- 
även efter att skillnader i arbetstid, yrke, sektor, utbildning och ålder beaktats. Varför 
är det så?  
 
En delförklaring kan vara att kvinnor diskrimineras på arbetsmarknaden. I en ny rap-
port till ESO, Olika kön, olika lön, studerar Anne Boschini utvecklingen av det så kal-
lade könslönegapet i Sverige och diskuterar vilka typer av diskriminering som kan fö-
rekomma. 
 
Frågor som belyses är bland annat: 
 
 Är könslönegapet större i vissa yrken än i andra? 
 Finns det ett glastak för kvinnor på arbetsmarknaden? 
 Vad kan vi göra åt oförklarade löneskillnader mellan män och kvinnor? 

 
Vid seminariet presenteras rapporten av Anne Boschini. Diskrimineringsombudsman-
nen Agneta Broberg och LO:s chefsekonom Ola Pettersson kommenterar.  
Samtalet leds av ESO:s ordförande Hans Lindblad. 
 
Medverkar vid seminariet gör: 
 

Anne Boschini  docent, Institutet för socialforskning, SOFI 
Agneta Broberg Diskrimineringsombudsmannen 
Ola Pettersson chefsekonom, LO 

 
 
 
 

Tid:  Måndag 4 december kl. 15.15---16.30 (kaffe från 15.00) 
Plats: Harpan, Finansdepartementet, Jakobsgatan 24, Stockholm 
 

 
Välkomna! 

 
  



 

 

 

Program 4 december 2017 
 

15.00 Kaffe 
 
15.15 Inledning 
Hans Lindblad 
 
15.20 Presentation av rapporten  
Anne Boschini 
 
15.45 Kommentarer 
Agneta Broberg 
Ola Pettersson 
 
16.15 Diskussion och frågor 
 
16.30 Seminariet slut 
 
Anmälan  
 

Sista anmälningsdag är den 1 december 

Anmälan till fi.eso-seminarium@regeringskansliet.se 

 
Seminariet är kostnadsfritt. 
 
 
Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) 
 
ESO breddar och fördjupar underlaget för samhällsekonomiska och finanspolitiska avgöranden. Genom oberoende 
studier bidrar ESO till samhällsdebatten och blir en brygga mellan forskning och politik. ESO är en kommitté under 
Finansdepartementet. 
 
Expertgruppen består av ordförande Hans Lindblad, vice ordförande Villy Bergström, samt ledamöterna Annette 
Alstadsæter, Robert Erikson, Yvonne Gustafsson, Lars Hultkrantz och Sylvia Schwaag Serger. 

 
Läs mer på www.eso.expertgrupp.se 


