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Sammanfattning 

Under de senaste decennierna har den vertikala segregeringen på arbetsmarknaden och 

den låga representationen av kvinnor på chefsbefattningar fått stor uppmärksamhet. Den 

här studien syftar till att undersöka könsskillnader i upplevda interna 

avancemangsmöjligheter, där ett delsyfte har varit att undersöka om närmaste chefens 

kön korrelerar med upplevda avancemangsmöjligheter för män och kvinnor. Den 

teoretiska ståndpunkten utgår från vanliga förklaringar till könsskillnader i lön och 

avancemangsmöjligheter: homosocial reproduktion, diskriminering och new home 

economics. Studien baseras på datamaterial från Levnadsundersökningen 2010, där 

urvalet består av män och kvinnor med en anställning och som är i åldrarna 20 till 60 år. 

Resultatet visar att en större andel män än kvinnor upplever att de har stora interna 

avancemangsmöjligheter. Vid justering för klass, humankapitalfaktorer och 

arbetsrelaterade faktorer i en multivariat regressionsanalys visar resultatet inte på några 

signifikanta skillnader mellan könen i upplevda avancemangsmöjligheter. Vid separata 

regressioner för en manlig närmaste chef och en kvinnlig närmaste chef visar resultatet 

däremot att det existerar könsskillnader i upplevda interna avancemangsmöjligheter vid 

en kvinnlig närmaste chef, där kvinnor har lägre sannolikhet att uppleva stora interna 

avancemangsmöjligheter, justerat för olika humankapitalfaktorer och arbetsrelaterade 

faktorer. Anmärkningsvärt är dock att det inte går att finna några signifikanta skillnader 

i upplevda interna avancemangsmöjligheter mellan kvinnor och män vid en manlig 

närmaste chef, justerat för olika humankapitalfaktorer och arbetsrelaterade faktorer.  

 

Nyckelord 
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1. Inledning 

Strukturella hinder har gjort att män och kvinnors deltagande på arbetsmarknaden inte har 

varit på samma villkor historiskt sett. År 1939 får arbetsgivare enligt lag inte längre avskeda 

förvärvsarbetande kvinnor på grund av föräldraskap, giftermål eller havandeskap (Statistiska 

centralbyrån, 2016).  År 1960 beslutar SAF och LO att göra sig av med de särskilda 

kvinnolönerna inom en fem års period, som innebar lägre lön för kvinnor än män för samma 

typ av arbete. År 1980 införs lag mot könsdiskriminering i arbetslivet (ibid). Det var först år 

1989 blev alla yrken öppna för kvinnor, även inom det militära (ibid). Formella hinder likt 

ovan nämnda resulterade i att både kvinnor och män låstes in i bestämda yrkesroller, med den 

avgörande skillnaden att män inte hindrades från yrken som de önskade ha (Löfström, 2004). 

Under de senaste decennierna har det förts en diskussion om underrepresentationen av 

kvinnor på de allra högsta nivåerna inom näringslivet och i styrelser (Löfström, 2004). 

Kvinnors underordnade ställning på arbetsmarknaden har historiskt sett förklarats med att 

kvinnor generellt sett har kortare utbildning och arbetslivserfarenhet. I och med en utjämning 

av skillnader i arbetslivserfarenhet över tid har även skillnader i karriärutveckling minskat 

(Bihagen och Härkönen, 2014). De generella könsskillnaderna i karriärutveckling minskar 

dessutom tack vare utbildningseffekter: allt fler individer väljer idag att utbilda sig i högre 

utsträckning än tidigare, samtidigt som könsskillnader i karriärutveckling är mindre för 

individer med hög utbildning (ibid). Argumentet att kvinnors underordnade ställning på 

arbetsmarknaden beror på lägre utbildning och kortare arbetslivserfarenhet är därmed inte 

längre hållbart, särskilt inte med tanke på att kvinnor generellt har högre utbildning än män 

(Statistiska centralbyrån, 2016).  

Trots att kvinnor borde anses lika välmeriterade som män, anses de i många fall inte 

tillräckligt kompetenta för att utföra vissa arbetsuppgifter som traditionellt har utförts av män. 

Därför behöver man söka andra förklaringar än endast utbildning och arbetslivserfarenhet till 

underrepresentationen av kvinnor på de allra högsta nivåerna (Löfström, 2004). Idag finns 

därmed inte längre samma formella hinder på arbetsmarknaden, men trots det existerar 

fortfarande stora skillnader mellan könen i både lön och avancemangsmöjligheter (Statistiska 

centralbyrån, 2016; Löfström, 2004). Nutidens diskussion fokuserar därför på värderingarna 



 

 2 

kring män och kvinnors arbetsuppgifter samt föreställningen om att kvinnor många gånger 

måste agera utifrån en mansnorm för att vara aktuella för chefspositioner (Löfström, 2004). 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att studera könsskillnader i upplevda 

avancemangsmöjligheter. Ett delsyfte med studien är vidare att undersöka om närmaste 

chefens kön korrelerar med de upplevda avancemangsmöjligheterna för män och kvinnor.  

Frågeställningar:  

• Finns ett samband mellan kön och upplevda avancemangsmöjligheter?  

• Hur korrelerar närmaste chefens kön på eventuella könsskillnader i upplevda 

avancemangsmöjligheter?  

1.2 Disposition 

Uppsatsen inleds med en redovisning av tidigare forskning och teori inom området. Därefter 

följer ett metodavsnitt där datamaterial, urval och analysmetod presenteras för att sedan 

avslutas med en metoddiskussion. Efter metodavsnittet följer en redovisning av studiens 

resultat. Först presenteras deskriptiv data för samtliga variabler och sedan en bivariat analys 

av huvudsambandet mellan kön och interna avancemangsmöjligheter uppdelat efter närmaste 

chefens kön. Därefter presenteras de multivariata analyserna där det först presenteras en 

gemensam tabell. Därefter presenteras två tabeller med uppdelning efter närmaste chefens kön 

för att undersöka hur närmaste chefens kön kan tänkas korrelera med eventuella 

könsskillnader i avancemangsmöjligheter. Efter resultatdelen presenteras en diskussion med 

en koppling till den teori och tidigare forskning som tidigare har presenterats i uppsatsen. 

Därefter följer en kritisk reflektion där problematik med undersökningen och avslutningsvis 

lyfts förslag till framtida forskning fram. 
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2. Tidigare forskning och teori 

Den vertikala segregeringen och könsskillnader i avancemangsmöjligheter kan tänkas vara en 

bidragande faktor till könsskillnader i lön, vilket har resulterat i en del tidigare studier inom 

området. I det här avsnittet presenteras tidigare forskning om skillnader i både 

avancemangsmöjligheter och chefsbefattningar för män och kvinnor. Vidare presenteras även 

teorier som vanligtvis används för att förklara skillnader mellan män och kvinnor på 

arbetsmarknaden, avseende exempelvis lön och karriärmöjligheter. 

2.1 Könsskillnader i avancemangsmöjligheter 

Löfström (2004) diskuterar effekterna av yrkessegregering på den svenska arbetsmarknaden 

och menar på att kvinnor i större utsträckning hänvisas till arbeten med lägre lön, sämre 

villkor och förmåner samt sämre utvecklingsmöjligheter till skillnad från män. Den vertikala 

könssegregeringen innebär att män och kvinnor systematiskt inte når lika långt i karriären, där 

kvinnor sällan avancerar på samma sätt som män, oavsett yrken och bransch (ibid). Bihagen 

och Ohls (2007) konstaterar att kvinnor är överrepresenterade i vad de kallar för ”dead-end-

jobs”, det vill säga jobb med mycket små möjligheter att avancera, som är vanligt 

förekommande i den offentliga sektorn. De beskriver att denna typ av jobb kännetecknas av 

lågt specifikt humankapital vilket innebär lägre ersättningskostnader för arbetsgivaren, 

arbetsuppgifter som är lätta att övervaka vilket innebär att arbetsgivaren inte har samma 

incitament att erbjuda långsiktiga förmåner till arbetstagaren, samt yrken som inte har någon 

historia av kollektiv anslutning som resulterat i formaliserade karriärstrukturer (ibid).  

Vidare existerar även en intern könssegregering som innebär att individer med olika kön 

tilldelas olika arbetsuppgifter eller har olika inriktningar på sitt yrke, ibland även hos samma 

arbetsgivare, vilket resulterar i en åtskild yrkesutövning mellan män och kvinnor (Löfström, 

2004). Skillnader i strukturer på mans- och kvinnodominerade arbetsplatser skapar olika 

förutsättningar för män och kvinnor i karriärutveckling. Arbetsledande positioner är mer 

vanligt förekommande i mansdominerade yrken än i kvinnodominerade yrken (Birkelund, 

1992), vilket gör att män har större möjlighet än kvinnor att skaffa erfarenhet från 

ledarpositioner på lägre nivå. Det gynnar i sin tur män vid avancemang till högre 
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chefspositioner, som vanligtvis förutsätter att man har tidigare erfarenhet från ledande 

befattningar (Hedborg, 2015). 

En annan viktig aspekt att lyfta fram är den förändrade uppfattningen av karriärer: vi har gått 

från en syn på karriär som innebär befordran inom samma arbetsplats där karriären baseras på 

ålder, tjänsteår och oavbruten heltidstjänstgöring, till en syn där individen i större utsträckning 

har möjlighet att gå sin egen väg (Hebson & Rubery, 2004). Den tidigare synen på karriär 

grundar sig på en maskulin norm, vilket enligt Hebson och Rubery (2004) innebär att den 

förändrade synen på karriär skulle kunna gynna kvinnors karriärmöjligheter när de inte längre 

styrs av traditionella strukturer och den manliga normen i byråkratiska organisationsformer. 

Sannolikheten för att kvinnor ska nå auktoritetspositioner har ökat från år 1968 till år 2000 

(Bygren & Gähler, 2007). Förändringen tros vara en effekt av att kvinnor ökade sitt 

arbetsmarknadsdeltagande samt en utjämning av auktoritetspositioner mellan könen under 

1970-talet. Sedan dess har det även skett en förändring i attityder gentemot kvinnor som är 

karriärorienterade, vilket har resulterat i ökade möjligheter för kvinnor att få auktoritet på 

arbetsplatser (ibid).  

2.2 Könsskillnader i chefsbefattningar 

Chefspositioner innebär tillgång till både makt och resurser, vilket gör att ojämlikhet i 

auktoritetspositioner handlar om vilka individer som har möjlighet att påverka villkoren i 

arbetslivet både för sig själv och andra, och vilka som exkluderas från det (Hedborg, 2015). 

Ungefär hälften av alla förvärvsarbetande i Sverige år 2016 var kvinnor, men enbart 37 

procent av alla chefer i Sverige år 2016 var kvinnor vilket innebär att kvinnor fortfarande är 

underrepresenterade på chefspositioner i förhållande till andelen förvärvsarbetande kvinnor i 

arbetslivet (Statistiska centralbyrån, 2016). Av cheferna i offentlig sektor är 62 procent 

kvinnor, medan motsvarande siffra i privat sektor är 30 procent (ibid). Kvinnor återfinns 

dessutom systematiskt på lägre chefspositioner, desto högre chefspositioner innebär desto 

färre kvinnor (Hedborg, 2015). Man kan även se en väsentlig skillnad i vilka 

chefsbefattningar män och kvinnor finns inom. Män har ofta chefsbefattningar med ansvar för 

verksamhetsstyrning, medan kvinnor istället ofta innehar chefspositioner inom stödjande 

funktioner som personal, ekonomi och information (ibid). Diskussionen om den ojämna 

könsfördelningen på chefspositioner handlar även om att ifrågasätta den manliga stereotypen 

för chefskap som många kvinnor har svårt att identifiera sig med, vilket i sin tur kan påverka 

utbildnings- och yrkesval som har stor betydelse för den segregerade arbetsmarknaden (ibid). 
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Det finns ett positivt samband mellan könsfördelningen i styrelsen och i den högsta ledningen 

(Thorburn, 2014). Företag med fler kvinnliga styrelsemedlemmar även tenderar att ha fler 

kvinnor på höga chefspositioner (ibid). Thorburn (2014) påpekar att en begränsning av 

kvinnor i styrelserummen kommer att sända negativa signaler till ambitiösa unga kvinnor om 

deras framtida möjligheter. Ett argument till en ökad kvinnlig representation i ledningen är 

antagandet att kvinnliga anställda kommer att gynnas genom förebilder, mentorskap och 

andra incitament som kommer öka den kvinnliga produktiviteten (Halldén, Säve-Söderbergh 

& Rosén, 2014).  

2.3 Homosocial reproduktion 

Olika individer skiljer sig åt i en mängd olika aspekter, exempelvis kön, klass, ålder, etnicitet 

och utbildning. Homosocial reproduktion är en princip som innebär att människor föredrar att 

skapa en starkare kontakt med personer som liknar oss själva, än till personer som skiljer sig 

från oss (McPherson, Smith-Lovin & Cook, 2001). Denna psykologiska aspekt är en 

grundläggande organisatorisk princip hos människor som resulterar i att individers nätverk 

blir homogena utifrån beteendemässiga och personliga egenskaper (ibid). Inom organisationer 

uppkommer sammanhang där homosocial reproduktion ofta återfinns (McPherson, Smith-

Lovin & Cook, 2001). Principen innebär inte enbart att individer föredrar att skapa en starkare 

kontakt med personer som att liknar oss själva, utan innebär även att vi tenderar att gynna 

individer med liknande egenskaper (ibid). Mäns överrepresentation bland höga positioner och 

ledande befattningar på företag kan därför tänkas påverka beslut om anställning eller 

befordran som gynnar manliga anställda (Halldén, 2014). Utifrån teorin om homosocial 

reproduktion borde kvinnliga anställda gynnas när kvinnor finns representerade bland 

beslutsfattare inom organisationen (Hultin & Szulkin, 2003). I linje med det resonemanget 

visar diskuterar Thorburns (2014) att en ökad andel kvinnor i styrelser har resulterat i en ökad 

andel kvinnor i företagsledningar. 

2.4 Diskriminering 

Preferensdiskriminering handlar om att beslut kring anställning eller befordran baseras på 

preferenser för något specifikt, exempelvis ett visst kön. Det behöver inte nödvändigtvis vara 

arbetsgivarens preferenser som besluten grundas på, utan kan även vara preferenser hos 

kunder eller övriga anställda (Becker, 1971). En annan typ av diskriminering som ofta lyfts 
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fram är statistisk diskriminering. Statistisk diskriminering innebär att arbetsgivare inte har 

tillräcklig information om individers produktivitet och därför baserar beslut om anställning 

eller befordran på allmän information och antaganden om stereotyper (Phelps, 1972). Ett 

exempel på information som vanligtvis ligger till grund för statistisk diskriminering är att 

avbrott från arbetsmarknaden på grund av föräldraskap är mer förekommande bland kvinnor 

än bland män (Halldén, 2014). Utifrån det antagandet kan arbetsgivare ha lägre incitament att 

investera i specifikt humankapital, det vill säga sådan kompetens som erhålls på arbetsplatsen, 

för kvinnor än för män (Polachek, 2004). Arbetsgivare kan även tänkas vara mindre benägna 

att tilldela kvinnor viktiga positioner då det skulle innebära höga ersättningskostnader vid 

eventuell frånvaro från arbetsmarknaden (Bielby & Baron, 1986; Mandel & Semyonoy, 

2005), vilket gör det svårt för kvinnor att konkurrera med män om högt uppsatta positioner 

(Mandel & Semyonoy, 2005).  

2.5 Betydelsen av närmaste chefens kön 

Hultin och Szulkins studie (2003) visar att löneskillnaderna mellan män och kvinnor är större 

ju högre representation av manliga chefer på arbetsplatsen. Kvinnliga anställda antas ha bättre 

möjligheter att gynnas av nätverkskontakter i organisationer där en stor andel av 

beslutsfattarna är kvinnor (ibid). Resultatet från Halldén, Säve-Söderbergh och Roséns studie 

(2014) visar dock att löner generellt var 3 procent lägre för kvinnliga anställda med en 

kvinnlig chef istället för en manlig chef, dock endast för kvinnliga anställda med chefer på 

lägre nivåer. En förklaring till resultatet tros vara skillnader i beslutsfattande, där kvinnliga 

chefer på låg nivå har färre resurser att fördela på sina underordnade än vad män på 

motsvarande nivå har (ibid). I linje med resultatet från Halldén, Säve-Söderbergh och Roséns 

studie konstaterar Halldén (2015) att kvinnor i den privata sektorn har större chans till längre 

introduktionsutbildning vid en manlig chef än vid en kvinnlig chef. Även Halldén lyfter 

skillnader i organisatoriska resurser och chefsnivåer mellan manliga och kvinnliga chefer som 

en tänkbar förklaring till resultaten (ibid). 

2.6 Könsskillnader i aspirationer 

En möjlig förklaring till den ojämna fördelningen av män och kvinnor på chefspositioner 

skulle kunna vara att kvinnor inte har samma ambition som män att bli befordrade till 

auktoritetspositioner. Istället tenderar kvinnor, enligt teorin New Home Economics, att välja 
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yrken med möjlighet till deltid och flexibla arbetstider, det vill säga sådana yrken som går att 

kombinera med ansvaret för familj (Kjellsson, Magnusson & Tåhlin, 2014; Wright, Baxter & 

Birkelund, 1995). De flexibla arbetsvillkoren resulterar enligt teorin däremot i lägre löner, 

vilket kan tänkas förklara den låga lönenivån i de kvinnodominerade yrkena. (Kjellsson, 

Magnusson & Tåhlin, 2014). Kvinnor väljer på så sätt att avstå från yrken som ofta innebär 

oregelbundna arbetstider, mycket övertidsarbete eller mycket resor och som därmed är svåra 

att kombinera med familjeansvar, även om detta resulterar i sämre karriärmöjligheter (Wright, 

Baxter & Birkelund, 1995). Kjellsson, Magnusson och Tåhlin (2014) finner dock inget stöd 

för teorin om att kvinnodominerade yrken innebär arbetsvillkor i form av flexibla arbetstider 

som kan underlätta kombinationen av familj- och arbetsliv. De kan istället konstatera att den 

högsta lönenivån och de mest flexibla arbetsvillkoren återfinns i könsintegrerade yrken (ibid). 

2.7 Hypoteser 

Utifrån teori och tidigare forskning har följande hypoteser formulerats:  

• Män upplever generellt större interna avancemangsmöjligheter än kvinnor, justerat för 

relevanta oberoende variabler. 

• Kvinnor gynnas i större utsträckning av att ha en manlig närmaste chef, istället för en 

kvinnlig närmaste chef. 
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3. Metod och genomförande 

I följande avsnitt beskrivs både datamaterialet som studien baseras på, samt analysmetoden, 

mer detaljerat. Avslutningsvis förs även en metoddiskussion där brister med den valda 

analysmetoden Linear Probability Model jämförs med Logistisk regressionsanalys, vilket är 

en vanlig metod att använda vid en binär beroende variabel inom sociologi (Hellevik, 2007). 

3.1 Datamaterial 

Studien baseras på tvärsnittsdata från Levnadsnivåundersökning 2010. Undersökningen är en 

återkommande enkätundersökning som genomförs av Institutet för social forskning (SOFI) 

vid Stockholms universitet samt Statistiska centralbyrån (SCB). Syftet med 

Levnadsnivåundersökning är att undersöka och beskriva levnadsförhållanden i Sverige och 

hur de varierar över tid (Statistiska centralbyrån, 2012). Deltagande respondenter tillfrågas om 

olika områden som till exempel hälsa, familj, fritid, utbildning och arbetsförhållanden för att 

få en förståelse för individens levnadsförhållanden. Undersökningen har ett riksrepresentativt 

urval av Sveriges befolkning i åldrarna 18–75 år (Institutet för social forskning, 2015). 

Undersökningen från 2010 innehåller totalt 4415 respondenter av urvalet på 7253 personer, 

vilket ger ett bortfall på 39,1 procent som utgörs av personer som ingick i urvalet men som 

inte har deltagit i undersökningen på grund av exempelvis utlandsflytt eller dödsfall (Institutet 

för social forskning, 2016; Statistiska Centralbyrån, 2012). 

3.2 Urval och avgränsningar 

Utifrån studiens syfte om upplevda interna avancemangsmöjligheter studeras personer som 

har en anställning, materialet har därmed selekterats där respondenter utan anställning har 

exkluderats. Vidare har materialet även selekterats så att urvalet endast inkluderar 

respondenter i ålder 20–60 år, med syfte att exkludera de respondenter som antingen är på väg 

att träda in eller är på väg ut från arbetsmarknaden. Efter de nämnda avgränsningarna kvarstår 

ett effektivt urval på 1535 respondenter. 
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3.3 Variabler 

3.3.1 Beroende variabel 

För studien används variabeln Interna avancemangsmöjligheter som beroende variabel. 

Variabeln mäter respondenternas subjektiva uppfattning av deras möjligheter att avancera hos 

sin nuvarande arbetsgivare under föregående veckan. Frågan som man har ställt till 

respondenterna är ”Hur stora är möjligheterna att avancera i ett jobb som ditt, hos din 

nuvarande arbetsgivare?”. Variabeln är på ordinalskalenivå och har fyra stycken 

svarsalternativ; ”mycket stora”, ”ganska stora”, ”ganska små” och ”mycket små”. Variabeln 

har kodats om till en dummyvariabel där svarsalternativen ”mycket stora” och ”ganska stora” 

har kodats som 1, medan svarsalternativen ”ganska små” och ”mycket små” har kodats som 0. 

3.3.2 Oberoende variabler 

Den dikotoma variabeln Kön fastställer respondentens kön med hjälp av två svarsalternativ: 

”man” eller ”kvinna”. Variabeln är på nominalskalenivå och har kodats om till en 

dummyvariabel där kvinna har kodats som 1, medan man har kodats som 0.  

Humankapitalfaktorer 

För att kontrollera för humankapitalfaktorer inkluderas de oberoende variablerna 

utbildningsår och arbetslivserfarenhet i analysen. För att mäta respondenternas antal års 

utbildning används variabeln IP:s Utbildningsår, vilket är en kontinuerlig variabel på 

kvotskalenivå som mäter respondenternas antal år med skol- och yrkesutbildning på heltid. 

För att mäta respondenternas arbetslivserfarenhet används variabeln Antal år i förvärvsarbete 

är en kontinuerlig variabel på kvotskalenivå. Frågan som ställts till respondenterna är 

”Ungefär hur många år har du förvärvsarbetat sammanlagt?”. Tanken med att inkludera ovan 

nämnda variabler är att upplevelsen av möjligheter till avancemang kan tänkas öka med 

längre utbildning och arbetslivserfarenhet eftersom ett större humankapital ofta resulterar i 

fler valmöjligheter för en individ.  

Arbetsrelaterade faktorer 

För respondenternas klass används variabeln EGP Nuvarande Arbete som mäter klass för 

respondentens nuvarande arbete. Variabeln har 15 olika svarsalternativ, som har delats in i 

fyra stycken olika kategorier: ”högre tjänstemän”, ”mellan tjänstemän”, ”lägre tjänstemän” 

och ”arbetare”. Variabeln är på ordinal skalnivå med tanke på att kategorierna är rangordnade 
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med lägre till högre nivåer samt okvalificerad och kvalificerad. För att mäta 

kvalifikationsnivån i arbetet så används variabeln Skolår utöver folk-/grundskola vilket är en 

kontinuerlig variabel på kvotskala som mäter hur många års utbildning utöver folk- och 

grundskola som respondenten behöver i sin befattning. Vi justerar för respondenternas klass 

och kvalifikationsnivå för att kunna jämföra upplevelserna av avancemangsmöjligheter för 

män och kvinnor på samma yrkesmässiga nivå. 

Variabeln Senioritet Nuvarande Arbetsplats Månader är en kontinuerlig variabel på 

kvotskalenivå som mäter antal månader som respondenten har varit anställd på sin nuvarande 

arbetsplats.  

Variabeln Sektortillhörighet Nuvarande Arbete mäter vilken sektor som respondenten tillhör i 

sitt nuvarande arbete med hjälp av två stycken svarsalternativ: ”offentlig sektor” och ”privat 

sektor”. Variabeln är på nominalskalenivå och har kodats om till en dummyvariabel där privat 

sektor har kodats som 1, medan offentlig sektor har kodats som 0.  

Variabeln Förra veckan: Heltid frågar respondenterna om de var anställda på heltid (inklusive 

semester, sjukskrivning och tjänstledighet) under förra veckan. Det är en dikotom variabel på 

nominalskalenivå med två stycken svarsalternativ: ”Ja” eller ”Nej”. Variabeln har kodats om 

till en dummyvariabel där Ja har kodats till 1, medan Nej har kodats till 0. Justering för 

respondenternas arbetstid inkluderas eftersom kvinnor i större utsträckning i män arbetar 

deltid, och vi vill inte jämföra de upplevda avancemangsmöjligheterna för en man som arbetar 

heltid och en kvinna som arbetar deltid. 

Variabeln Chefens Kön mäter om respondenternas chef under föregående vecka är en man 

eller en kvinna med hjälp av frågan ”Är din närmaste chef en man eller en kvinna?”. 

Variabeln är på nominalskalenivå och har två svarsalternativ: ”man” eller ”kvinna”. Variabeln 

har kodats till en dummyvariabel där kvinnliga chefer har kodats som 1 och manliga chefer 

har kodats som 0.  

Variabeln Chefen är högsta chefen på arbetsplatsen frågar respondenten om deras chef är den 

högsta chefen på arbetsplatsen, där svaren gäller för föregående vecka. Chefens hierarkiska 

position kan tänkas vara positivt där en chef med hög position antagligen har stor påverkan 

vid beslutsfattning. Däremot skulle det kunna tänkas vara negativt då det antagligen inte finns 

några möjligheter för en individ att avancera mer i den hierarkiska strukturen. Variabeln är en 

dikotom variabel på nominalskalenivå med två stycken svarsalternativ: ”Ja” och ”Nej”. 
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Variabeln har transformerats till en dummyvariabel där Ja har kodats som 1, och Nej har 

kodats som 0. 

Variabeln Upplärningstid frågar respondenterna hur lång tid det tar att lära sig att utföra deras 

arbete någorlunda bra utöver den kompetens som krävs för att få arbetet. Variabeln är på 

ordinalskala och är kategoriindelad med sju olika svarsalternativ. Variabeln har därför gjorts 

om till en dummyvariabel där svarsalternativen ”1 dag eller mindre”, ”2-5 dagar”, ”1-4 

veckor” och ”1-3 månader” benämns som ”Upp till 3 månader" och används som 

referensgrupp. Övriga svarsalternativ är ”3 månader till 1 år”, ”1 till 2 år” och ”mer än 2 år”. 

Variabeln Hur ofta övertid frågar respondenterna hur ofta de arbetar övertid i sitt nuvarande 

arbete med fem olika svarsalternativ, där svaren gäller för föregående vecka. Övertidsarbete 

är mer förekommande bland män än kvinnor (se tabell 1), samtidigt som individer som ofta 

arbetar övertid tänkas uppleva större möjlighet att bli befordrade jämfört med kollegor som 

inte arbetar övertid. Variabeln är på ordinalskalenivå och har kodats om till en dikotom 

variabel med kategorierna ”förekommer sällan” och ”förekommer ofta”. Svarsalternativen ”I 

stort sett aldrig”, ”Några gånger per år” och ”Någon gång per månad” har kodats till ”sällan 

övertid” och antar värdet 0, medan svarsalternativen ”Någon gång per vecka” och ”Flera 

gånger i veckan” har kodats till ”ofta övertid” och antar värdet 1.  

3.4 Analysmetod 

Sambandet undersöks med hjälp av metoden Linear Probability Model, vilket innebär en 

linjär regressionsanalys med en binär beroende variabel. Linear Probability Model liknar 

metoden Ordinary Least Squares i att man tar fram en prediktionslinje och minimerar summan 

av kvadrerade residualer, skillnaden är att man använder en beroende variabel som är dikotom 

istället för kontinuerlig (Edling & Hedström, 2003). Eftersom den beroende variabeln Interna 

avancemangsmöjligheter ursprungligen är på ordinal skalnivå med endast fyra svarsalternativ 

är det inte lämpligt att använda metoden Ordinary Least Squares, som lämpar sig bäst för 

beroende variabler på kvot- eller intervallskala (Edling & Hedström, 2003). För att istället 

kunna använda metoden Linear Probability Model har den beroende variabeln därför kodats 

om till en dikotom variabel. Anledningen till valet att använda sig av Linear Probability 

Model istället för den logistiska regressionsanalysen, som är vanligt förekommande vid en 

binär beroendevariabel, är att man kan tolka estimaten (Edling & Hedström, 2003). 

Regressionskoefficienterna i Linear Probability Model tolkas som ett ”mått på den förändring 
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i sannolikhet att en individ har värdet 1 på den beroende variabeln vid en enhets förändring i 

den oberoende variabeln” (Edling & Hedström, 2003: 174). Regressionskoefficienterna tolkas 

som den procentuella förändringen i sannolikhet, där sannolikheten ökar vid ett positivt värde 

inom intervallet 0–1 alternativt minskar vid ett negativt värde mellan 0–1.  

Måttet signifikans används för att beräkna risken av att förkasta en sann nollhypotes (typ 1-

fel). Att testa en nollhypotes innebär att man jämför konfidensintervallet från en skattning i 

urvalet med en skattning i populationen för att se om det finns några skillnader mellan 

skattningarna, och om skillnaden mellan skattningarna är skild från noll. Om det finns en 

distinkt skillnad, det vill säga att den är skild från noll, kan man säkerställa att resultatet är 

oberoende av slumpen och att resultatet är statistisk signifikant. Om sambandet är statistiskt 

signifikans kan vi säkerställa att det finns ett verkligt samband i populationen (Edling & 

Hedström, 2003). Determinationskoefficienten R2 mäter en modells förklaringsvärde och 

konstaterar hur mycket bättre prediktion vi har fått genom att inkludera oberoende variabler 

istället för prediktionen utifrån medelvärdet på den beroende variabeln (Edling & Hedström, 

2003). 

3.5 Metoddiskussion 

Bristerna med linjära regressioner som har en binär beroendevariabel är först och främst att 

man riskerar att få resultat där den predicerade sannolikheten hamnar utanför intervallet 0–1 

då metoden inte innehåller några begränsningar för det, till skillnad från logistisk 

regressionsanalys (Edling & Hedström, 2003; Hellevik, 2007). Hellevik (2007) menar dock 

att vid analys med binära oberoende variabler kommer detta enbart att inträffa om vi har 

interaktion i vår data, vilket i så fall kan lösas genom att inkludera interaktionstermer. Om 

några av de oberoende variablerna är kontinuerliga istället för binära finns risken att det 

predicerade värden hamnar utanför det tillåtna sannolikhetsintervallet mellan 0–1, vilket 

vanligtvis inträffar vid ett icke-linjärt samband mellan en kontinuerlig oberoende variabel och 

den beroende variabeln. Skulle det inträffa menar Hellevik (2007) att man kan ersätta den 

kontinuerliga variabeln med en uppsättning dummyvariabler för att lösa problemet.  

Ytterligare en brist som ofta lyfts fram är dock att den linjära regressionsmodellens 

konstruktion leder till systematisk varians i feltermen (heteroskedasticitet) vid en binär 

beroende variabel (Edling & Hedström, 2003; Hellevik, 2007). Heteroskedasticitet innebär att 

variationen i den beroende variabeln ökar med ökande värden på X, vilket i sin tur leder till 
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ineffektiva skattningar av regressionskoefficienterna samt skattningar av standardfel som inte 

är väntesvärdesriktiga. Att skattningarna inte är väntesvärdesriktiga innebär att det skattade 

värdet för urvalet inte överensstämmer med populationens riktiga värde, vilket gör dem 

mindre pålitliga (Edling & Hedström, 2003). Hellevik (2007) menar dock att dessa problem 

inte har någon inverkan på regressionskoefficienterna, men att det däremot påverkar testerna 

för signifikans. Vid en jämförelse mellan linjär och logistisk regression som Hellevik (2007) 

genomförde fann han dock ingen större skillnad mellan metoderna, och menar därmed att 

heteroskedasticiteten som uppstår har i praktiken en ytterst liten påverkan på resultatet vid 

signifikanstester.  

Slutligen diskuteras även problem med att de linjära och additiva antagandena för den linjära 

regressionsmodellen ofta är orealistiska för att beskriva sannolikhet, där en funktionell form 

som i den logistiska regressionen är mer realistisk, vilket är ett av de starkaste dokumenten till 

att använda sig av en logistisk regression vid en binär beroendevariabel (Edling & Hedström, 

2003). Mood (2010) menar däremot att så länge den funktionella formen inte ändrar 

slutsatserna mer än marginellt så är det rimligt att välja Linear Probability Model över 

logistisk regressionsanalys. I jämförelse med den linjära regressionsmodellen menar Mood 

(2010) att den logistiska regressionsmodellen beter sig annorlunda i en viktig aspekt: 

estimatet påverkas av variabler som utelämnats även när de variablerna är relaterade till de 

oberoende variabler som man har observerat. I den linjära regressionsmodellen får vi problem 

med våra estimat när uteblivna variabler är korrelerade med oberoende variabler, medan 

estimatet i logistisk regression påverkas av utelämnade variabler oavsett om de korrelerar med 

de oberoende variablerna eller inte. Det leder till en obemärkt heterogenitet som inte kan 

kontrolleras. Det blir därför problematiskt att jämföra estimat mellan olika modeller, data och 

urval eftersom den obemärkta heterogeniteten kan variera mellan modeller, urval och över tid. 

Därmed kan vi inte tolka och jämföra resultat mellan olika data, urval och modeller till 

skillnad från den linjära regressionsmodellen (Mood, 2010). 
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4. Resultat 

4.1 Univariat analys 

4.1.1 Beroende variabel 

För den beroende variabeln Interna avancemangsmöjligheter kan vi i tabell 1 (se sida 16) se 

att totalt 42,3 procent upplever att de har stora interna avancemangsmöjligheter, medan 57,7 

procent upplever att de har små interna avancemangsmöjligheter. Om man delar upp svaren 

efter kön kan vi se stora skillnader där 35,3 procent av kvinnorna och 49,4 procent av männen 

upplever stora interna avancemangsmöjligheter (se tabell 1, sida 16). Generellt sett upplever 

därmed en större andel män än kvinnor att de har stora interna avancemangsmöjligheter. 

4.1.2 Oberoende variabler 

Av de 1535 personer som ingår i undersökningen är 778 kvinnor (50,7 procent) och 757 män 

(49,3 procent). Ser man till klass i individernas nuvarande yrke så kan man i tabell 1 se att 

hela 83,3 procent av respondenterna arbetar som tjänstemän på olika nivåer, medan 16,7 

procent arbetar som arbetare. Vid en uppdelning av svar utifrån kön kan vi se att en större 

andel män (28,0 procent) återfinns som högre tjänstemän i jämförelse med andelen kvinnor 

(23,8 procent). Vidare ser vi även att större andelar kvinnor arbetar som mellan tjänstemän 

(34,3 procent) och lägre tjänstemän (34,6 procent) till skillnad från männen (29,7 procent och 

15,9 procent). Den största skillnaden finner vi dock för arbetare: 26,4 procent av männen 

arbetar som arbetare, medan endast 7,3 procent av kvinnorna gör det.  

I tabell 1 kan vi även se att medelvärdet för individernas antal utbildningsår är 14,44 år, där 

respondenterna som lägst har en utbildning på 5 år och som högst 33 års utbildning. Ser man 

till män och kvinnor kan vi se en marginell skillnad mellan könen där kvinnor (medelvärde 

14,65 år) har något längre utbildning än män (medelvärde 14,22 år). Medelvärdet för antal års 

utbildning som krävs i individernas arbete utöver folk-/grundskola är 4,68 år (se tabell 1). 

Som lägst krävs 0 års utbildning, och som högst krävs 21 års utbildning, utöver folk-

/grundskola. Även vid en uppdelning för kön kan vi se liknande resultat. 

Vidare kan vi i tabell 1 se att medelvärdet för arbetslivserfarenhet, det vill säga antal år i 

förvärvsarbete, är 20,28 år där män (medelvärde 20,34 år) och kvinnor (medelvärde 20,22 år) 
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har ungefär lika mycket arbetslivserfarenhet. Medelvärdet för senioritet på nuvarande 

arbetsplats är 116,47 månader. Vid en uppdelning för könen ser vi att kvinnor (medelvärde 

117,65 månader) har något högre senioritet än män (medelvärde 115,26 månader).  

Generellt kan vi i tabell 1 se att 55,6 procent av respondenterna arbetar i den privata sektorn 

och 44,4 procent arbetar i den offentliga sektorn. Vid en uppdelning efter kön kan vi se en 

markant skillnad där endast 38,8 procent av kvinnorna arbetar i den privata sektorn, i 

jämförelse med hela 72,9 procent av männen. 61,2 procent av kvinnorna arbetar i den 

offentliga sektorn, men endast 27,1 procent av männen gör det. 

85 procent av respondenterna arbetar heltid (se tabell 1). Även här ser vi en betydande 

skillnad mellan könen där 96 procent av männen, medan 74,3 procent av kvinnorna, arbetar 

heltid. Sett till övertid så kan vi se att majoriteten av respondenterna (68,4 procent) har svarat 

att de sällan arbetar övertid. Vid en uppdelning efter kön kan vi se att betydligt fler män (35 

procent) än kvinnor (25,7 procent) ofta arbetar övertid, det vill säga minst en gång i veckan. 

Vidare kan vi i tabell 1 se att 39,6 procent av respondenterna uppger att de har en kvinnlig 

närmaste chef, medan 60,4 procent uppger att de har en manlig närmaste chef. Vid en 

uppdelning av svaren efter kön kan vi se en stor skillnad mellan könen: 61,3 procent av 

kvinnorna, och endast 17,3 procent av männen, svarar att de har en kvinnlig chef som sin 

närmaste chef. Hela 82,7 procent av männen, i jämförelse med 38,7 procent av kvinnorna, har 

en manlig chef som sin närmaste chef. Vi ser även att 36,3 procent av respondenterna har 

svarat att deras närmaste chef även är den högsta chefen på arbetsplatsen. Vid en uppdelning 

efter kön kan vi se liknande resultat för både män (35,1 procent) och kvinnor (37,4 procent). 

Ser vi till upplärningstid i tabell 1, det vill säga så lång tid det tar att lära sig respondenternas 

nuvarande arbete, så har totalt 75,9 procent av respondenterna svarat att det tar mer än 3 

månader att lära sig deras nuvarande arbete. Vid en uppdelning av svaren efter kön kan vi se 

att den största andelen kvinnor (34,7 procent) har svarat att deras arbete tar upp till 3 månader 

att lära sig, i jämförelse med andelen män (13,3 procent) för samma period. Den största 

andelen män (34,2 procent) har svarat att deras arbete tar mer än 2 år att lära sig, i jämförelse 

med andelen kvinnor (15,9 procent) för samma period.  
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 Kvinnor Män Totalt 
Kön 

 
Interna avancemangsmöjligheter 

Stora möjligheter 
Små möjligheter 

 
Klass 

Högre tjänstemän 
Mellan tjänstemän 
Lägre tjänstemän 

Arbetare 
 

Utbildningsår 
Medelvärde 

Min./Max. 
Standardavvikelse 

 
Kvalifikationsnivå 

Medelvärde 
Min./Max. 

Standardavvikelse 
 

Arbetslivserfarenhet 
Medelvärde 

Min./Max. 
Standardavvikelse 

 
Senioritet 

Medelvärde 
Min./Max. 

Standardavvikelse 
 

Sektor 
Privat sektor 

Offentlig sektor 
 

Heltid 
Ja 

Nej 
 

Övertid 
Förekommer sällan 

Förekommer ofta 
 

Närmaste chef 
Kvinna 

Man 
 

Chef är högsta chef 
Ja 

Nej 
 

Upplärningstid 
Upp till 3 månader 

3 månader – 1 år 
1–2 år  

Mer än 2 år 
 

778 (50,7 %) 
 
 

275 (35,3 %) 
503 (64,7 %) 

 
 

185 (23,8 %) 
267 (34,3 %) 
269 (34,6 %) 

57 (7,3 %) 
 
 

14,65 år 
5 år / 33 år 

3,084 
 
 

4,65 år 
0 år / 20 år 

2,274 
 
 

20,22 år 
1 år / 47 år 

11,006 
 

 
117,65 månader 

1 mån. / 509 mån. 
110,267 

 
 

302 (38,8 %) 
476 (61,2 %) 

 
 

578 (74,3 %) 
200 (25,7 %) 

 
 

558 (71,7 %) 
220 (28,3 %) 

 
 

447 (61,3 %) 
301 (38,7 %) 

 
 

291 (37,4 %) 
487 (62,6 %) 

 
 

270 (34,7 %) 
236 (30,3 %) 
148 (19,0 %) 
124 (15,9 %) 

 

757 (49,3 %) 
 
 

374 (49,4 %) 
383 (50,6 %) 

 
 

212 (28,0 %) 
225 (29,7 %) 
120 (15,9 %) 
200 (26,4 %) 

 
 

14,22 år 
7 år / 27 år 

2,977 
 
 

4,71 år 
0 år / 21 år 

2,483 
 
 

20,34 år 
1 år / 46 år 

11,623 
 

 
115,26 månader 

1 mån. / 495 mån. 
107,551 

 
 

552 (72,9 %) 
205 (27,1 %) 

 
 

727 (96,0 %) 
30 (4,0 %) 

 
 

492 (65,0 %) 
265 (35,0 %) 

 
 

131 (17,3 %) 
626 (82,7 %) 

 
 

266 (35,1 %) 
491 (64,9 %) 

 
 

101 (13,3 %) 
188 (24,8 %) 
209 (27,6 %) 
259 (34,2 %) 

 

1535 (100 %) 
 
 

649 (42,3 %) 
886 (57,7 %) 

 
 

397 (25,9 %) 
492 (32,1 %) 
389 (25,3 %) 
257 (16,7 %) 

 
 

14,44 år 
5 år / 33 år 

3,039 
 
 

4,68 år 
0 år / 21 år 

2,379 
 
 

20,28 år 
1 år / 47 år 

11,311 
 

 
116,47 månader 

1 mån. / 509 mån. 
108,907 

 
 

854 (55,6 %) 
681 (44,4 %) 

 
 

1305 (85,0 %) 
230 (15,0 %) 

 
 

1050 (68,4 %) 
485 (31,6 %) 

 
 

608 (39,6 %) 
927 (60,4 %) 

 
 

557 (36,3 %) 
978 (63,7 %) 

 
 

371 (24,1 %) 
424 (27,6 %) 
357 (23,3 %) 
383 (25,0 %) 

 
n 778 757 1535 

Tabell 1. Deskriptiv data över samtliga variabler. 
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4.2 Bivariat analys 

Vid uppdelning av kvinnor och mäns upplevelser av avancemangsmöjligheter utifrån kön på 

deras närmaste chef kan vi se en viss skillnad beroende på vilket kön deras närmaste chef har. 

Generellt ser vi i nedanstående diagram (figur 1 och 2) att sannolikheten att män upplever 

stora avancemangsmöjligheter är större än för kvinnor, oavsett vilket kön deras närmaste chef 

har. Vidare kan vi även se att män har ungefär samma sannolikhet (45 procent) att uppleva 

stora avancemangsmöjligheter oavsett om deras närmaste chef är en kvinna eller en man. För 

kvinnor skiljer sig närmare 8 procentenheter beroende på närmaste chefens kön, där kvinnor 

med en kvinnlig närmaste chef (se figur 1) generellt sett upplever lägst möjligheter till 

avancemang internt (30,5 procent). Utifrån graferna nedan kan vi konstatera att 

könsskillnaderna i upplevda avancemangsmöjligheter är större vid en kvinnlig chef (figur 1) 

än vid en manlig chef (figur 2). 

 

  
Figur 1. Upplever stora interna avancemangsmöjligheter: kvinnlig närmaste chef. 

Figur 2. Upplever stora interna avancemangsmöjligheter: manlig närmaste chef. 
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4.3 Multivariat analys 

I tabell 2 (se sida 21) presenteras en multivariat regressionsanalys med fyra olika modeller. I 

den första modellen undersöks huvudsambandet mellan kön och interna 

avancemangsmöjligheter. I modell två kan vi se hur sambandet påverkas när vi inkluderar 

klass i analysen. Vidare inkluderas humankapitalfaktorer i modell 3 och slutligen inkluderas 

arbetsrelaterade faktorer i modell 4. 

Som nämnts ovan inkluderar den första modellen i tabell 2 endast den oberoende variabeln 

kön för att undersöka huvudsambandet. Konstanten visar det predicerade värdet när samtliga 

oberoende variabler antar värdet 0. I modellen kan vi se att regressionskoefficienten för 

kvinna är -0,141 vilket innebär att sannolikheten för att kvinnor upplever stora 

avancemangsmöjligheter är 14,1 procent lägre än för män. Resultatet är signifikant på en 

procentsnivå, vilket innebär att vi med 99 procents säkerhet kan vara säkra på att det finns ett 

verkligt samband i populationen. Förklaringsvärdet (R2) för modellen är 0,020 vilket innebär 

att kön kan förklara 2 procent av variansen i upplevda avancemangsmöjligheter 

När vi i modell 2 (tabell 2) justerar sambandet för klass kan vi se att regressionskoefficienten 

för kvinna ökar något från -0,141 till -0,147. Justerat för klass är sannolikheten att kvinnor 

upplever stora avancemangsmöjligheter därmed 14,7 procent lägre än för män. Vi kan därmed 

konstatera att könsskillnader kvarstår även när vi inkluderar klass i analysen. 

Regressionskoefficienten för högre tjänstemän (0,180) innebär att de i genomsnitt har 18 

procent högre sannolikhet att uppleva stora avancemangsmöjligheter än arbetare, som är 

referenskategorin, justerat för kön. Tjänstemän på mellannivå har i genomsnitt 14,3 procent 

större sannolikhet att uppleva stora avancemangsmöjligheter jämfört med referensgruppen, 

justerat för kön. I och med att regressionskoefficienten för lägre tjänstemän inte är signifikant 

kan vi inte konstatera med säkerhet att sannolikheten i att uppleva stora 

avancemangsmöjligheter faktiskt skiljer sig åt från arbetare som är referenskategorin. 

Förklaringsvärdet för modellen är 0,04, vilket innebär att 4 procent av variansen i interna 

avancemangsmöjligheter kan förklaras av kön och klass. 

I modell 3 (se tabell 2) adderas faktorer för humankapital: utbildning och arbetslivserfarenhet. 

Vi kan då se en knappt märkbar minskning av regressionskoefficienten för kvinna, från -0,147 

till -0,146. Könsskillnaderna i sannolikheten att uppleva stora avancemangsmöjligheter 

kvarstår därmed vid justering för klass och humankapital. När vi kontrollerar för kön och 

humankapital kan vi se att regressionskoefficienterna för klass ökar. För högre tjänstemän 
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ökar regressionskoefficienten från 0,180 till 0,202 vilket innebär att högre tjänstemän har 20,2 

procents högre sannolikhet att uppleva stora avancemangsmöjligheter, justerat för kön och 

humankapital, jämfört med referenskategorin arbetare. Även för tjänstemän på mellannivå 

ökar regressionskoefficienten och sannolikheten att uppleva stora avancemangsmöjligheter 

vid kontroll för kön och humankapital är 15,7 procent större än för arbetare, justerat för kön 

och humankapital. Regressionskoefficienten för lägre tjänstemän ökar något men visar 

fortfarande ingen signifikans. Av de variabler som vi inkluderat i modell 3 (tabell 2), och som 

avser att justera för humankapital, kan vi se signifikanta resultat för arbetslivserfarenhet med 

en regressionskoefficient på -0,007. Det innebär att för varje års arbetslivserfarenhet så 

minskar sannolikheten att uppleva stora avancemangsmöjligheter med 0,7 procent, justerat för 

övriga oberoende variabler i modellen. Slutligen finner vi inget signifikant resultat för 

utbildningsår. En möjlig förklaring till det skulle kunna vara en hög korrelation med klass. En 

hög korrelation mellan variablerna föreligger om den är 0,7 eller högre. Vid test av 

korrelation mellan dessa variabler finns inget som tyder på en hög korrelation eftersom 

korrelationen mellan variablerna är 0,246. Slutligen vi i modell 3 (tabell 2) se att 

förklaringsvärdet är 0,061, vilket innebär att de oberoende variablerna inkluderade i modellen 

kan förklara 6,1 procent av variansen i upplevda interna avancemangsmöjligheter.  

I modell 4 (tabell 2) inkluderar vi avslutningsvis olika arbetsrelaterade faktorer: 

kvalifikationsnivå, senioritet på nuvarande arbetsplats, heltid, privat sektor, om chef är högsta 

chef, chefens kön, tid för upplärning och förekomst av övertid. Vi kan då se att det 

signifikanta sambandet för kön försvinner, vilket innebär att sambandet mellan kön och 

interna avancemangsmöjligheter kan förklaras av arbetsrelaterade faktorer. För klass kvarstår 

signifikant resultat både för högre tjänstemän (0,140) och för tjänstemän på mellannivå 

(0,145) när vi kontrollerar för kön, humankapital och arbetsrelaterade faktorer. När vi 

inkluderar arbetsrelaterade faktorer i vår analys kan vi även se ett signifikant resultat för lägre 

tjänstemän på 0,081, justerat för övriga oberoende variabler i modellen. Justerat för kön, 

humankapital och arbetsrelaterade faktorer har högre tjänstemän 14 procent högre 

sannolikhet, tjänstemän på mellannivå har 14,5 procent högre sannolikhet och lägre 

tjänstemän har 8,1 procent högre sannolikhet att uppleva stora avancemangsmöjligheter i 

jämförelse med referenskategorin arbetare. Vidare ser vi att utbildning fortfarande inte 

uppvisar ett signifikant resultat. Regressionskoefficienten för arbetslivserfarenhet är 

oförändrad (-0,007) och förblir signifikant vid kontroll för kön, klass, utbildning och 

arbetsrelaterade faktorer. 
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För de nya variablerna som vi har adderat i modell 4 (tabell 2) kan vi först och främst se 

signifikanta resultat för kvalifikationsnivå, med en regressionskoefficient på 0,020. Det 

innebär att för varje års utbildning, utöver grundskolan, som arbetet kräver så ökar 

sannolikheten att uppleva stora avancemangsmöjligheter med 2 procent, justerat för övriga 

oberoende variabler. Vidare kan vi se att individer som arbetar i privat sektor har 13,3 procent 

större sannolikhet att uppleva stora interna avancemangsmöjligheter jämfört med individer i 

offentlig sektor, justerat för övriga oberoende variabler i modellen. Varken senioritet, heltid, 

upplärningstid, övertid eller kvinnlig närmaste chef uppvisar inga signifikanta resultat, vilket 

innebär att resultatet för de variablerna inte går att skilja från slumpsamband. 

Förklaringsvärdet i modell 4 (tabell 2) har ökat från 0,061 till 0,107 i modell 4, vilket innebär 

att de oberoende variabler som har inkluderats i analysen kan förklara 10,7 procent av 

variansen i upplevda avancemangsmöjligheter.  
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Multivariat regressionsanalys 

 
Oberoende variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 
Konstant 
 
Kvinna 
 
Klass 
Högre tjänstemän 
Mellan tjänstemän 
Lägre tjänstemän 
Arbetare 
 
Utbildningsår 
 
Arbetslivserfarenhet 
 
Kvalifikationsnivå 
 
Senioritet 
 
Heltid 
 
Privat sektor 
 
Chef är högsta chef 
 
Kvinnlig chef 
 
Upplärning 
Upp till 3 månader 
3 månader till 1 år 
1 till 2 år 
Över 2 år 
 
Övertid 

0,494** 
 

-0,141** 
 
 
 
 
 
 
 

0,395** 
 

-0,147** 
 
 

0,180** 
0,143** 

0,042 
Referens 

 
 
 

0,607** 
 

-0,146* 
 
 

0,202** 
0,157** 

0,049 
Referens 

 
-0,006 

 
-0,007** 

 
 
 

 

0,450** 
 

-0,054 
 
 

0,140* 
0,145* 
0,081* 

Referens 
 

-0,010 
 

-0,007** 
 

0,020* 
 

0,0001 
 

0,047 
 

0,133** 
 

-0,136** 
 

-0,054 
 
 

Referens 
0,043 
0,048 
0,066 

 
0,021 

N 
R2 

1535 
0,020 

1535 
0,040 

1535 
0,061 

1535 
0,107 

* Signifikant på 0.05 nivå | ** Signifikant på 0.01 nivå 

Tabell 2. Linear Probability Model, multivariat analys med Interna avancemangsmöjligheter som beroende 

variabel. Data baseras på Levnadsundersökningen från 2010. 

 

 

                                                
1 0,000094 
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 4.3.1 Olika korrelationer vid manlig eller kvinnlig närmaste chef? 

I den tidigare regressionsanalysen inkluderades chefens kön som en kontrollvariabel. För att 

se om närmaste chefens kön innebär olika korrelationer mellan kön och upplevda interna 

avancemangsmöjligheter har istället separata regressioner gjorts. I tabell 3 redovisas 

resultaten för individer med en kvinnlig närmaste chef, och i tabell 4 redovisas resultatet för 

individer med en manlig närmaste chef. Estimaten som presenteras för de olika tabellerna bör 

inte jämföras utan att först signifikanstestats. 

I den första modellen kan vi vid en kvinnlig närmaste chef (tabell 3, sida 26) se signifikanta 

könsskillnader där sannolikheten att kvinnor upplever stora avancemangsmöjligheter är 19,6 

procent lägre än för män. Förklaringsvärdet visar att kön kan förklara 2,9 procent av variansen 

i upplevda avancemangsmöjligheter vid en kvinnlig närmaste chef. För en manlig närmaste 

chef (tabell 4, sida 27) kan vi i första modellen se att regressionskoefficienten för kvinna inte 

är signifikant, vilket gör att vi inte vid säkerhet kan konstatera att det verkligen existerar några 

skillnader mellan könen. Förklaringsvärdet för modellen är 0,003 vilket innebär att kön 

förklarar 0,3 procent av variansen i upplevda avancemangsmöjligheter vid en manlig chef. 

I den andra modellen har vi inkluderat den oberoende variabeln klass. Vid en kvinnlig 

närmaste chef (se tabell 3, sida 26) kan vi se att högre tjänstemän har en signifikant 

regressionskoefficient (0,186) och att sannolikheten att de upplever stora 

avancemangsmöjligheter är 18,6 procent större jämfört med arbetare, kontrollerat för kön. 

Däremot visar resultatet inga signifikanta resultat för varken tjänstemän på mellan- eller låg 

nivå, vilket gör att vi inte säkert kan fastställa några skillnader från referensgruppen. 

Förklaringsvärdet har ökat från 2,9 procent i modell 1 till 5,2 procent i modell 2, vilket 

innebär att kön och klass förklarar 5,2 procent av variationer i upplevda 

avancemangsmöjligheter vid en kvinnlig närmaste chef. Vid en manlig närmaste chef (se 

tabell 4, sida 27) kan vi se signifikanta könsskillnader när vi justerar för klass, där kvinnor har 

8 procent lägre sannolikhet (-0,080) att uppleva stora avancemangsmöjligheter jämfört med 

män. Vidare visar resultatet signifikanta resultat för både tjänstemän på hög nivå (16,8 

procent större sannolikhet) och för tjänstemän på mellannivå (15,3 procents större 

sannolikhet) jämfört med referenskategorin, justerat för kön. För tjänstemän på lägre nivå har 

vi däremot inga signifikanta resultat. Förklaringsvärdet har för modell 2 i tabell 4 ökat från 

0,3 procent till 2 procent, vilket innebär att kön och klass förklarar 2 procent av variationer i 

upplevda avancemangsmöjligheter vid en manlig närmaste chef. 
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I den tredje modellen inkluderas humankapitalfaktorerna utbildning och arbetslivserfarenhet. 

Vid en kvinnlig närmaste chef (se tabell 3) ser vi att könsskillnaderna kvarstår eftersom 

regressionskoefficienten för kvinna är fortsatt signifikant, men att regressionskoefficienten 

minskar något från -0,171 i modell 2 till -0,166 när vi justerar för klass och 

humankapitalfaktorer. För variabeln klass kan vi vid en kvinnlig närmaste chef se att det 

endast är regressionskoefficienten för högre tjänstemän som är fortsatt signifikant och innebär 

18,4 procents högre sannolikhet att uppleva stora avancemangsmöjligheter än arbetare, 

kontrollerat för kön och humankapital. Regressionskoefficienterna för tjänstemän på mellan- 

och låg nivå är fortsatt inte signifikanta, vilket gör att vi inte kan säkerställa några skillnader i 

upplevda avancemangsmöjligheter jämfört med arbetare. Vidare kan vi se att varken 

utbildningsår eller arbetslivserfarenhet visar några signifikanta resultat vid en kvinnlig 

närmaste chef. Förklaringsvärdet för modell 3 vid en kvinnlig närmaste chef (tabell 3) ökar 

marginellt från 5,2 procent till 5,7 procent. Om vi istället ser till tabell 4 som visar resultaten 

med en manlig närmaste chef kan vi se att könsskillnaderna i upplevda 

avancemangsmöjligheter fortfarande är signifikanta när vi också justerar för humankapital, 

samt att de även ökar marginellt från 8 procents lägre sannolikhet till 8,4 procents lägre 

sannolikhet. Vidare kan vi även se en tydlig ökning av sannolikheten för högre tjänstemän, 

från 16,8 procent till 21,1 procent, i jämförelse med referenskategorin arbetare, när vi justerar 

för kön och humankapital. Även för tjänstemän på mellannivå ser vi en ökning i sannolikhet 

från 15,3 procent till 18 procent i jämförelse med arbetare, kontrollerat för kön och 

humankapital. Även i denna modell finner vi däremot inte några signifikanta resultat för lägre 

tjänstemän. Vidare kan vi se att utbildningsår inte visar ett signifikant resultat, men att 

arbetslivserfarenhet däremot gör det. För varje år arbetslivserfarenhet man har minskar 

sannolikheten att uppleva stora avancemangsmöjligheter med 0,9 procent, justerat för kön, 

klass och utbildning. Förklaringsvärdet för modell 3 i tabell 4 är 5,6 procent, vilket innebär att 

kön, klass och humankapitalfaktorer kan förklara 5,6 procent av variansen i upplevda 

avancemangsmöjligheter hos individer med en manlig chef. 

I modell 4 har vi avslutningsvis inkluderat oberoende variabler för att kontrollera för 

arbetsrelaterade faktorer. Vid en kvinnlig närmaste chef (se tabell 3) kvarstår könsskillnader 

där kvinnor har 10,9 procents lägre sannolikhet att uppleva stora avancemangsmöjligheter, 

trots justering för klass, humankapitalfaktorer och arbetsrelaterade faktorer. Däremot kan vi 

istället se det tidigare signifikanta sambandet för högre tjänstemän försvinner när vi 

inkluderar arbetsrelaterade faktorer i vår analys. Tjänstemän på mellan- och låg nivå uppvisar 
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fortfarande inte några signifikanta resultat. Vidare kan vi se ett signifikant resultat för 

arbetslivserfarenhet (-0,004). För varje års arbetslivserfarenhet, som individer med en 

kvinnlig chef har, så minskar sannolikheten att uppleva stora avancemangsmöjligheter med 

0,4 procent justerat för övriga oberoende variabler. Vi kan även se signifikanta resultat för 

privat sektor, där individer inom privat sektor med en kvinnlig chef har 14,5 procent större 

sannolikheter att uppleva stora avancemangsmöjligheter än individer inom offentlig sektor 

med en kvinnlig chef. Vidare kan vi se att om den närmaste chefen även är den högsta chefen 

på arbetsplatsen minskar sannolikheten att uppleva stora avancemangsmöjligheter med 8,3 

procent om man har en kvinnlig närmaste chef. De resterande oberoende variablerna 

kvalifikationsnivå, senioritet, heltid, upplärningstid och övertidsarbete visar inte på några 

signifikanta resultat i modell 4 vid en kvinnlig närmaste chef (tabell 3). Förklaringsvärdet för 

modell 4 (tabell 4) är 0,093, vilket innebär att samtliga oberoende variabler inkluderade i 

modellen kan förklara 9,3 procent av variationen i upplevda avancemangsmöjligheter vid en 

kvinnlig närmaste chef. 

Resultaten för manlig närmaste chef (tabell 4) i modell 4 visar istället på att könsskillnaderna 

försvinner när vi utöver klass och humankapital även inkluderar arbetsrelaterade faktorer i 

analysen. Det innebär att sambandet mellan kön och interna avancemangsmöjligheter helt kan 

förklaras av arbetsrelaterade faktorer. Resultaten för tjänstemän på hög- och mellannivå är 

fortsatt signifikanta, men regressionskoefficienterna har minskat från modell 3. För högre 

tjänstemän innebär 14,5 procents högre sannolikhet att uppleva stora 

avancemangsmöjligheter, medan det för tjänstemän på mellannivå innebär 15,3 procents 

högre sannolikhet, jämfört med referenskategorin arbetare och justerat för övriga oberoende 

variabler. Vidare kan vi i resultatet (tabell 4, modell 4) se att varje år utbildning en individ har 

minskar sannolikheten att uppleva stora avancemangsmöjligheter med 1,8 procent och för 

varje års arbetslivserfarenhet minskar sannolikheten med 0,9 procent vid en manlig närmaste 

chef. Däremot kan vi se att för varje år utbildning som arbetet kräver utöver 

grundskoleutbildning så ökar sannolikheten att uppleva stora avancemangsmöjligheter med 

2,6 procent, justerat för övriga oberoende variabler, vid en manlig chef. En möjlig tolkning till 

motstridiga resultat för utbildningsår och kvalifikationsnivå skulle kunna vara att variabeln 

kvalifikationsnivå fångar upp effekten av utbildningsår. Vi kan även se signifikanta resultat 

för privat sektor, där individer inom privat sektor med en manlig chef har 13,1 procent större 

sannolikheter att uppleva stora avancemangsmöjligheter än individer inom offentlig sektor 

med en manlig chef justerat för övriga oberoende variabler. Vidare kan vi även se signifikanta 
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resultat för om en närmaste chef även är den högsta chefen på arbetsplatsen, vilket minskar 

sannolikheten att uppleva stora avancemangsmöjligheter med 16,7 procent om man har en 

manlig närmaste chef, kontrollerat för övriga oberoende variabler. De oberoende variabler 

som inte uppvisar några statistiskt signifikanta resultat i tabell 4 modell 4 är variablerna 

senioritet, heltid, upplärning och övertid. Förklaringsvärdet för modell 4 (tabell 4) är 0,105, 

vilket innebär att de oberoende variablerna som är inkluderade i modellen kan förklara 10,5 

procent av variansen i upplevda avancemangsmöjligheter. 
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Regression med kvinnlig chef 

 

Oberoende variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 
Konstant 
 
Kvinna 
 
Klass 
Högre tjänstemän 
Mellan tjänstemän 
Lägre tjänstemän 
Arbetare 
 
Utbildningsår 
 
Arbetslivserfarenhet 
 
Kvalifikationsnivå 
 
Senioritet 
 
Heltid 
 
Privat sektor 
 
Chef är högsta chef 
 
Upplärning 
Upp till 3 månader 
3 månader till 1 år 
1 till 2 år 
Över 2 år 
 
Övertid 

0,496** 
 

-0,196** 
 
 
 
 
 

0,385* 
 

-0,171** 
 
 

0,186* 
0,130 
0,014 

Referens 
 
 

0,435** 
 

-0,166** 
 
 

0,184* 
0,129 
0,017 

Referens 
 

0,000 
 

-0,003 
 
 

0,311* 
 

-0,109* 
 
 

0,128 
0,118 
0,034 

Referens 
 

-0,001 
 

-0,004* 
 

0,006 
 

0,000 
 

0,013 
 

0,145** 
 

-0,083* 
 
 

Referens 
0,052 
0,082 
0,099 

 
0,019 

N 
R2 

608 
0,029 

608 
0,052 

608 
0,057 

608 
0,093 

* Signifikant på 0.05 nivå | ** Signifikant på 0.01 nivå 

Tabell 3. Linear Probability Model, separat analys vid en kvinnlig närmaste chef med Interna 

avancemangsmöjligheter som beroende variabel. Data baseras på Levnadsundersökningen från 2010. 
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Regression med manlig chef 

 

Oberoende variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 
Konstant 
 
Kvinna 
 
Klass 
Högre tjänstemän 
Mellan tjänstemän 
Lägre tjänstemän 
Arbetare 
 
Utbildningsår 
 
Arbetslivserfarenhet 
 
Kvalifikationsnivå 
 
Senioritet 
 
Heltid 
 
Privat sektor 
 
Chef är högsta chef 
 
Upplärning 
Upp till 3 månader 
3 månader till 1 år 
1 till 2 år 
Över 2 år 
 
Övertid 

0,494** 
 

-0,055 
 
 
 

0,392** 
 

-0,080* 
 
 

0,168** 
0,153** 

0,082 
Referens 

 
 

0,722** 
 

-0,084* 
 
 

0,211** 
0,180** 

0,091 
Referens 

 
-0,011 

 
-0,009** 

 
 
 
 
 
 
 

0,537** 
 

-0,026 
 
 

0,145* 
0,153* 
0,095 

Referens 
 

-0,018* 
 

-0,009** 
 

0,026* 
 

0,0002 
 

0,080 
 

0,131** 
 

-0,167** 
 
 

Referens 
0,032 
0,021 
0,047 

 
0,019 

N 
R2 

927 
0,003 

927 
0,020 

927 
0,056 

927 
0,105 

* Signifikant på 0.05 nivå | ** Signifikant på 0.01 nivå 

Tabell 4. Linear Probability Model, separat analys vid en manlig närmaste chef med Interna 

avancemangsmöjligheter som beroende variabel. Data baseras på Levnadsundersökningen från 2010. 

 

 

 

 

                                                
2 -0,000034 
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5. Diskussion 

Syftet med uppsatsen har varit att studera könsskillnader i upplevda avancemangsmöjligheter. 

Utöver det har ett delsyfte varit att undersöka om närmaste chefens kön korrelerar med de 

upplevda avancemangsmöjligheterna för män och kvinnor. Resultatet från den bivariata 

analysen visar att män generellt sett upplever större interna avancemangsmöjligheter än vad 

kvinnor gör. När vi undersöker huvudsambandet mellan kön och interna 

avancemangsmöjligheter i tabell 2 modell 1 kan vi se signifikanta resultat där kvinnor har 

14,1 procents lägre sannolikhet att uppleva stora avancemangsmöjligheter. Dock kan vi vidare 

i den multivariata analysen se att det inte existerar könsskillnader i upplevda 

avancemangsmöjligheter när vi tar hänsyn till klass, humankapitalfaktorer och 

arbetsrelaterade faktorer. Således förkastas den första hypotesen om att män generellt sett 

upplever större avancemangsmöjligheter än vad kvinnor gör.  

Vid separata regressioner för en manlig närmaste chef och en kvinnlig närmaste chef visar 

resultatet att det kvarstår könsskillnader i upplevda interna avancemangsmöjligheter vid en 

kvinnlig närmaste chef, men det finns inte några signifikanta könsskillnader vid en manlig 

närmaste chef, justerat för olika humankapitalfaktorer och arbetsfaktorer. Därmed bekräftas 

den andra hypotesen om att kvinnor i större utsträckning gynnas av att ha en manlig närmaste 

chef, istället för en kvinnlig närmaste chef. Eftersom individer inte tenderar att gynnas av att 

ha en närmaste chef med samma kön går det därmed inte heller att finna något stöd för 

förekomsten av homosocial reproduktion. Den mest troliga förklaringen till resultatet skulle 

tänkas vara den horisontella segregeringen på arbetsmarknaden där kvinnor och män innehar 

olika yrken vilket även innebär olika villkor och karriärmöjligheter. I likhet med Halldéns 

studie (2015) där kvinnor har större chans till en längre introduktionsutbildning vid en manlig 

chef, skulle även ovanstående resultat kunna förklaras av skillnader i organisatoriska resurser 

för manliga och kvinnliga chefer. Tidigare forskning (Birkelund, 1992) beskriver en 

skiljelinje mellan kvinnodominerade- och mansdominerade yrken, där den sistnämnda ofta 

har fler arbetsledande befattningar. Dessa arbetsledande befattningar kan tänkas fungera som 

ett avancemang på informella hierarkiska nivåer, som inte nödvändigtvis ingår i den formella 

organisationsstrukturen, men där individen får möjligheten till ett större ansvar. I och med att 

de arbetsledande befattningarna skapar fler informella hierarkiska nivåer på en arbetsplats kan 
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det även tänkas öka anställdas förhoppningar om att det är ett enklare och mer realistiskt sätt 

att avancera inom företaget i jämförelse med att direkt kliva in i en chefsposition. 

Vidare kan vi för samtliga multivariata analyser konstatera ett negativt resultat för om den 

närmaste chefen även är den högsta chefen på arbetsplatsen. En trolig förklaring till resultatet 

kan tänkas vara att respondenterna upplever att det inte finns ytterligare hierarkiska nivåer 

inom organisationen att avancera till, såvida individen inte ersätter chefens position. För att 

kunna avancera ytterligare behöver man därmed byta arbetsplats, vilket benämns som externt 

avancemang.  

En annan vanligt förekommande förklaring vid könsskillnader i avancemangsmöjligheter är 

teorier om preferens- och statistisk diskriminering. Det går dock inte att konstatera om det 

föreligger någon typ av diskriminering baserat på de resultat som studien redovisar eftersom 

det är de subjektiva möjligheterna till avancemang som mäts och inte de faktiska 

avancemangsmöjligheterna. En tanke är dock att kvinnor själva har uppfattningen om att 

exempelvis familjebildning kommer att påverka deras möjligheter att avancera internt, vilket i 

sin tur skulle kunna påverka deras aspirationer att avancera.  

Vid den gemensamma regressionen samt för om man har en kvinnlig närmaste chef kan vi 

inte se någon signifikant effekt av utbildning på interna avancemangsmöjligheter. En möjlig 

förklaring skulle kunna vara att effekterna av utbildning istället fångas upp i andra oberoende 

variabler, som exempelvis klass och kvalifikationsnivå. Vid test av korrelation mellan dessa 

variabler finns det inget som tyder på en hög korrelation, det vill säga en korrelation över 0,7. 

Vid en manlig närmaste chef kan vi istället se att resultatet för utbildning, som inte är 

signifikant vid kontroll för kön, klass och utbildning, blir signifikant när vi inkluderar 

arbetsrelaterade faktorer i modellen. En annan möjlig förklaring skulle därmed kunna vara att 

sambandet vid den gemensamma regressionen samt den separata regressionen för en kvinnlig 

närmaste chef skulle kunna döljas av en oberoende variabel som vi inte har inkluderat i 

modellen. För samtliga multivariata analyser kan vi se en negativ effekt även för 

arbetslivserfarenhet, där sannolikheten att uppleva stora avancemangsmöjligheter minskar 

med ett ökande antal års arbetslivserfarenhet.  

Om vi ser till förklaringsvärden för de olika modellerna i de multivariata regressionerna 

(tabell 2–4) kan vi se att den största förändringen av förklaringsvärdet sker mellan modell 3 

och modell 4 när vi inkluderar arbetsrelaterade faktorer. Således kan vi konstatera att de 

arbetsrelaterade faktorerna har störst betydelse för att förklara variansen i upplevda 

avancemangsmöjligheter. 
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Gällande kausalitet (orsakssamband) kan vi fastställa att det föreligger kausalitet i 

huvudsambandet där kön påverkar interna avancemangsmöjligheter, eftersom vi vet att de 

interna avancemangsmöjligheterna inte kan påverka en individs kön. Vi kan även fastställa 

kausalitet där chefens kön påverkar könsskillnader i upplevda avancemangsmöjligheter, 

eftersom ett motsatt förhållande inte är troligt. I och med att studien baseras på tvärsnittsdata 

från 2010 går det däremot inte att fastställa huruvida det förekommer kausalitet, det vill säga 

ett orsakssamband, mellan interna avancemangsmöjligheter och de övriga oberoende 

variablerna som avser mäta humankapitalfaktorer och arbetsrelaterade faktorer. Klass är en 

sådan variabel som kan påverka en individs avancemangsmöjligheter, men där det även 

föreligger en stor möjlighet att avancemangsmöjligheter påverkar en individs klass. För att 

kunna fastställa kausalitet mellan interna avancemangsmöjligheter och de övriga oberoende 

variablerna inkluderade i analysen behövs därför longitudinella undersökningar som kan visa 

förändring över tid. 

5.1 Kritisk reflektion 

Beyers studie (1990) avseende noggrannheten av självskattning vid prestationer visar att män 

antingen är realistiska i sina skattningar eller tenderar att överskatta sin förmåga, medan 

kvinnor antingen är realistiska eller tenderar att underskatta sin förmåga. Sambanden försvann 

dock vid kontroll för förväntningar, vilket innebär att förväntningar förklarar könsskillnader i 

noggrannheten vid självskattning (ibid). I Levnadsnivåundersökningen får respondenterna 

skatta deras upplevelse av interna avancemangsmöjligheter, vilket kan vara problematiskt ur 

perspektivet att olika grupper kan tendera att underskatta eller överskatta deras 

avancemangsmöjligheter, vilket i sin tur skulle kunna påverka studiens resultat. Kulturella 

uppfattningar om stereotyper och kompetenser kopplat till kön påverkar individernas 

uppfattning av deras egna förmåga (Correll, 2001). Här blir det således problematiskt med den 

manliga normen kring chefskap och chefsbefattningar, som kan tänkas påverka kvinnors 

uppfattning av deras avancemangsmöjligheter. 

Flera viktiga aspekter är exkluderade från analysen som kan tänkas påverka de upplevda 

interna avancemangsmöjligheterna. En sådan viktig aspekt som inte har tagits hänsyn till i 

undersökningen är att justera för andelen kvinnor i yrket. Anledningen till justering för 

andelen kvinnor i yrket är för att andelen kvinnliga chefer antas vara högre i yrken och företag 

med en hög andel kvinnor. En annan aspekt som inte inkluderas i analysen är föräldraskap där 

tidigare forskning (se Bygren & Gähler, 2007) visar att chanserna att nå chefspositioner är 
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oförändrade för kvinnor när de skaffar barn, men att chanserna ökar för män som blir förälder.  

I och med att aspekterna inte har inkluderats i modellen, trots att de framstår vara relevanta 

för huvudsambandet mellan kön och interna avancemangsmöjligheter, kan modellen vara 

felspecificerad.  

5.2 Förslag för framtida forskning 

Tidigare forskning (Birkelund, 1992) visar att en hierarkisk struktur, som ofta är mer vanligt 

förekommande på mansdominerade arbetsplatser, skapar möjlighet för individer att succesivt 

tränas in i chefsbefattningar. För framtida forskning skulle det därför vara intressant att 

närmare kontrollera för arbetsplatsers storlek och antal hierarkiska nivåer som förekommer på 

arbetsplatsen för att se vilken effekt det har på upplevda könsskillnader avseende interna 

avancemangsmöjligheter eftersom möjlighet att nå högre chefspositioner ofta förutsätter 

tidigare erfarenhet från en chefsbefattning.  
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