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En ojämställd arbetsmarknad är kostsamt

● Människors val styrs av kön snarare än av intressen och talanger.
● En ökad inkludering av kvinnor kan förklara 20% av den ekonomiska 

tillväxten under de senaste 50 åren (Hsieh and Klenow 2019).



Könssegregering mellan arbetsplatser

● Kvinnor jobbar med kvinnor och män med män. 
● Denna segregering förklarar ca 20% av könslönegapet.
● Varför?

– Kvinnor söker sig till arbetsgivare med familjevänliga arbetsvillkor (ex. 
Goldin and Katz 2011, Goldin 2014, Mas and Pallais 2017).

– Diskriminering i arbetsvillkor? 



Sexuella trakasserier

● Ett vanligt och allvarligt arbetsmiljöproblem.
● Vår definition innefattar både sexuella och könsbaserade trakasserier
1. Ett agerande av sexuell natur som kränker någons värdighet.
2. En behandling eller bemötande som kränker personens värdighet eller 

integritet och som grundas på kön.



Syfte och forskningsfrågor

Vårt syfte är att förstå hur sexuella trakasserier på arbetsplatsen bidrar till 
ekonomisk ojämställdhet på arbetsmarknaden. 

Är risken för sexuella trakasserier förknippad med…

● …arbetsplatsens könssammansättning och löneläge?
● …att en arbetsplats blir mindre attraktiv för jobbsökande? 
● …att personer byter arbetsplats?



Riskmönster

● Självrapporterad utsatthet från kollegor och chefer under de senaste 12 
månaderna i Arbetsmiljöundersökningen (ca 40,000 svarande).

● Mät andel män och löneläge på varje arbetsplats. 
● Beskriv hur utsatthet och löneläge varierar beroende av andelen män. 



Anm.: Figuren visar förekomsten av sexuella trakasserier i grupper om 200 män eller kvinnor baserat på andelen
män på deras arbetsplats. Data för sexuella trakasserier kommer från fem upplagor av Arbetsmiljöundersökningen
från åren 1999–2007. Antalet observationer är 19 975 kvinnor och 17 482 män. Andelen män på arbetsplatsen har
beräknats med hjälp av registerdata från Statistiska centralbyrån.



Anm.: Figuren visar sambandet mellan könsgapet i sexuella trakasserier under de senaste tolv månaderna
(vänster y-axel) och arbetsplatsens löneläge (höger y-axel). Båda variablerna redovisas som genomsnitt i gru-
pper baserade på andelen män på arbetsplatsen. Data för sexuella trakasserier kommer från Arbetsmiljö-
undersökningen. Data för löner och arbetstagarnas egenskaper kommer från Statistiska centralbyråns register.
Löneläget beräknas i jämförelse med alla arbetsplatser på den svenska arbetsmarknaden (se Abowd m.fl.
1999). Antalet observationer är 37 457.



Två sätt som trakasserier kan skapa ojämlikhet

1. Genom att avskräcka kvinnor och män från att vilja jobba på 
arbetsplatser där deras kön är i minoritet. 

2. Genom att orsaka byten av arbetsplatser bland personer som redan 
tagit ett sådant jobb. 



Enkätexperiment

● Studera den avskräckande effekten via ett enkätexperiment.
● Ca 4 000 yrkesarbetande respondenter valde mellan två fiktiva jobb.
● Olika löneläge, utvecklande arbetsuppgifter, flexibla tider och 

arbetsmiljö, där arbetsmiljön ibland innehöll korta beskrivningar av 
sexuella trakasserier som inträffat på enheten för det nya jobbet.

● ~60% av respondenterna hade kännedom om sådan händelser “på 
företag i deras bransch”.



Stor avskräckande effekt, men beroende av offrets kön

● Sexuella trakasserier minskade sannolikheten att välja ett jobb med 
samma marginal som en 10% lönesänkning. 

● Experimentet angav könet på offret för trakasseriernas som det kön 
med högre på respondentens egen arbetsplats.

● Den avskräckande effekten var tre gånger högre (17% lägre lön) när 
offret var av samma kön som respondenten än det motsatta (6%). 



Analys av byten av arbetsgivare

● Följ respondenterna i arbetsmarknadsundersökningen över tid. 
● Beräkna skillnaden i sannolikheten att byta arbetsgivare beroende på 

svaren om sexuella trakasserier i enkäten.  
● Beräkna skillnaden mellan personer som utsatts eller ej. 



Anm. Figuren visar skattade skillnader i andelen personer som byter arbetsplats varje år före och efter de besvarat
Arbetsmiljöenkäten. Utfallet är en binär variabel för att inte arbeta på samma arbetsplats som enkäten gällde.
Skillnaden i denna sannolikhet mellan personer som angav sexuella trakasserier under de senaste 12 månaderna
eller inte mäts med hjälp av regressionsanalys. Data kommer från Arbetsmiljöundersökningen. Vertikala linjer visar
95%-konfidensintervall. De olikfärgade punkterna visar tre olika regressioner som skiljer sig åt när det gäller vilka
kontrollvariabler som inkluderas.



Var tar trakasserade arbetstagare vägen?

● Jämför den gamla och nya arbetsplatsen. 
● Kvinnors byter till arbetsplatser med lägre löneläge och färre män.
● Ingen genomsnittlig skillnad för män som trakasserats. 



Slutsatser

● Kvinnor utsätts för sexuella trakasserier i mansdominerade företag med 
högt löneläge och män i kvinnodominerade företag med lågt löneläge.

● Detta leder till ekonomisk ojämlikhet via två mekanismer. Trakasserierna 
(1) avskräcker arbetstagare från att vilja jobba där deras kön är i 
minoritet och (2) orsakar jobbyten bland sådana minoriteter.

● Detta bidrar till mer könssegregering och ett större könslönegap.
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