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Forskning på registerdata

• Institutet för Näringslivsforskning (www.ifn.se)
– Privat, opartiskt, och oberoende forskningsinstitut inom 

nationalekonomi
– 35 disputerade forskare som bedriver forskning om 

näringslivets villkor
– Kring 20 arbetar med svensk registerdata

• Företagen, arbetsmarknaden, och entreprenörskap
– Ägarförändringar i företag (riskkapitaluppköp, privatiseringar)
– Vem bildar nya företag?
– Allokeringen av talang i det svenska näringslivet

www.joacimtag.se





Kvinnor är underrepresenterade på
chefsjobb
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Chefslöner är 27% lägre



Forskningsprojekt för att förstå varför

Forskning om könsskillnader överlag men inte om

1. skillnader bland chefer
2. karriärvägar till toppositioner

Chefer är viktiga förebilder och har makt att påverka

Anonymiserad registerdata från Statistiska Centralbyrån, 

Riksarkivet, och Bolagsverket

• Heltäckande: kan titta på snäva yrkesgrupper

• Långa tidsserier: kan titta på karriärer

• Omfattande variabellistor: kan studera orsaker

• Population: Chefer 2011, 40-49, 10+ anställda



Kan lägre kvalifikationer vara en förklaring?



Omfattande variabellistor

Utbildning: Nivå och inriktning
Karriärsinriktning och nätverk: Bakgrund från elitutbildning eller 
elitskola
Karriär: ålder, arbetsmarknadserfarenhet, tid i företaget, antal företag och 
branscher, konsult och bank-erfarenhet, erfarenhet från icke-vinstdrivande 
företag, arbetslöshet, och makroläge vid examination
Tidigare erfarenhet från chefspositioner: produktionschef, HR-chef, 
FoU-chef osv.
Familjebakgrund: Födelsetur, familjestorlek, antal manliga syskon, 
födelseplats, utländsk bakgrund, mobilitet.
Villighet att ta risker: aktieexponering i portföljen
Föräldrarnas socioekonomiska status: utbildning, 
arbetsmarknadserfarenhet, inkomst
Personliga egenskaper: Kognitiv och icke-kognitiv förmåga, längd, 
styrka, BMI, ledarskapsutbildning, betyg från gymnasiet och ÅK9.



Kan lägre kvalifikationer vara en förklaring?

Kvinnliga chefer har ofta bättre kvalifikationer
– Högre utbildning
– Mer lämplig utbildning för chefspositioner
– Erfarenhet från fler företag
– Oftare erfarenhet från Management Consulting och IB
– Högre IQ

Svårt att förklara skillnader i lön och utnämningar med 
utbildning, karriärsval, nätverk, familjebakgrund, 
inre egenskaper, och risktolerans



Löneskillnader uppkommer tidigt i karriären



Löneutveckling och föräldraskap



Arbetskraftsdeltagande och byte av jobb



Frånvaro baserad på barnens ålder



Frånvaro baserad på barnens ålder



Frånvaro baserad på barnens ålder



Optimering inom familjen



Varför har kvinnorna inte nått toppen?

Därför att det har varit svårt för kvinnor, men inte män, 
att kombinera familj med en chefskarriär

– Små skillnader i kvalifikationer (och till kvinnors fördel)

– Löneskillnader uppkommer tidigt i karriären i samband med 
föräldraskap

– Stora skillnader i frånvaro från jobbet efter första barnet fötts

– Karriären bromsade in oberoende av karriärspotentialen hos 
partnern



Hur får vi toppen att bli mer jämlik?

1. Insatser för ökad flexibilitet i början av karriären där 
skillnaderna historiskt sett uppstått

2. Insatser i senare skeden i karriären är antagligen 
inte lika verksamma (t.ex. kvotering till styrelser)

3. Insatser för att ändra normer kan vara viktiga (t.ex
fler pappamånader)


