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Sammanfattning 

Socioekonomisk klasstillhörighet har stor betydelse för systematiska ojämlikheter i individers 

karriärmöjligheter och de maktstrukturer som råder på den svenska arbetsmarknaden. Denna 

studie syftar till att undersöka om det finns ett samband mellan socioekonomisk bakgrund och 

externa avancemangsmöjligheter och hur detta samband i sådana fall ser ut. Studien har för 

avsikt att belysa individens upplevelse av externa avancemangsmöjligheter, det vill säga 

möjligheten att avancera i arbetslivet genom att byta arbetsgivare, beroende på individens 

socioekonomiska bakgrund. Studien kompletterar därigenom tidigare studier om klass och 

mobilitet på arbetsmarknaden. I studien mäts socioekonomisk bakgrund genom faderns yrke 

och faderns utbildning. Den teoretiska utgångspunkten är Bourdieus teori om habitus samt 

Goldthorpes klassteori. Studien baseras på ett riksrepresentativt datamaterial från 

Levnadsnivåundersökningen 2010 som analyseras med multinominal regressionsanalys. 

Urvalet har avgränsats till yrkesverksamma individer mellan 25–55 år. Sambandet i studien 

kontrolleras för faktorer relaterade till bakgrund, arbete och individuella skillnader som kan 

tänkas ha betydelse för upplevelsen av externa avancemangsmöjligheter. Resultatet visar att 

det finns ett positivt samband mellan socioekonomisk bakgrund, mätt genom faderns yrke och 

utbildning, och upplevelsen av externa avancemangsmöjligheter. Däremot har 

socioekonomisk klass, mätt genom individens eget yrke och utbildningsnivå, större betydelse 

för upplevelsen av externa avancemangsmöjligheter. Det innebär att egen socioekonomisk 

klass har högst statistisk signifikans, justerat för olika individ- och arbetsrelaterade faktorer. 

Resultatet visar att ju högre egen socioekonomisk klass individen har, desto större upplevda 

externa avancemangsmöjligheter. Vidare visar resultatet bland annat att sektortillhörighet har 

en stark påverkan på sambandet och att individer som arbetar i offentlig sektor har större 

sannolikhet att uppleva små avancemangsmöjligheter än individer som arbetar i privat sektor.  

Nyckelord 

Externa avancemangsmöjligheter, klass, socioekonomisk bakgrund, habitus, klasskillnader, 

arbetsmarknad. 
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1. Inledning 
Resultat från tidigare forskning har visat på att Sverige är ett av de länder med mest 

jämställda arbetsplatser med avseende på socioekonomisk bakgrund (Wright, 1997). Detta 

beror enligt Wright (1997) på att det i det svenska samhället finns en större arbetar- och 

medelklass än i många andra länder, vilket kan kopplas samman med Sveriges arbetsstruktur. 

I Wrights (1997) studie baseras socioekonomisk klass på yrke. Wright (1997) menar att det 

finns fler medelklassyrken i Sverige än i många andra länder, eftersom det finns färre 

chefspositioner och andra auktoritära roller i Sverige. Trots att Sveriges klassamhälle tenderar 

att gynna arbetar- och medelklassen finns det tecken på diskriminering baserat på individens 

socioekonomiska bakgrund (Bihagen m.fl., 2017; Lundqvist, 2010). Rivera och Tilcsik (2016) 

har studerat hur arbetsgivare värderar kandidater med olika socioekonomisk bakgrund i 

rekryteringsprocesser. De finner att det är större sannolikhet att rekryterare väljer kandidater 

som uppvisar egenskaper som associeras med hög social klass, såsom utbildning på 

privatskola eller utövande av dyra sportaktiviteter. Detta resultat visar i enlighet med andra 

studier på området att en individs socioekonomiska klasstillhörighet påverkar dennes 

karriärmöjligheter (Bihagen & Helleröd, 2000; Lundqvist, 2010). Studier som fokuserar på 

Sverige har också visat på att individer från högre socioekonomiska klasser återfinns i både 

säkrare former av anställningar, högre positioner och mer auktoritära företag (Bihagen & 

Helleröd, 2000; Wright, 1997). Sverige har idag kommit långt från det traditionella 

klassamhället, bland annat genom att aktivt arbeta mot diskriminering och ojämlikheter. Trots 

detta konstaterar flera forskare att socioekonomisk klasstillhörighet fortfarande har väldigt 

stor betydelse när det kommer till samhällets maktstrukturer och systematiska ojämlikheter i 

avancemangsmöjligheter (Leiulfsrud m.fl., 2005; Wright, 1997).  

 

Tidigare studier som har gjorts på den svenska arbetsmarknaden har fokuserat på skillnader i 

karriärmöjligheter beroende på klassbakgrund (Bihagen m.fl., 2017; Wright, 1997). Det finns 

dock en avsaknad i svenska studier gällande individens egen uppfattning om sin situation och 

de individuella möjligheterna till olika karriärvägar beroende på klassbakgrund. Denna studie 

syftar till att belysa individens upplevelse av externa avancemangsmöjligheter och 

kompletterar tidigare studier om klass och mobilitet på arbetsmarknaden. Studien bidrar till 

ökad förståelse för skillnader i hur individer med olika klassbakgrund värderar sina 
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avancemangsmöjligheter. Detta är relevant för yrkesverksamma inom Human Resources, som 

bland annat arbetar med att främja mångfald i rekryteringsprocesser och i organisationer. 

Individer som är i stånd att anställa arbetskraft till organisationer kan använda sig av resultatet 

i studien för att skapa förståelse för hur kandidater i rekryteringsprocesser uppfattar sin egen 

anställningsbarhet och sina avancemangsmöjligheter. Det är viktigt för individer som arbetar 

med rekrytering att känna till och förstå sin kandidatmarknad för att kunna attrahera ett stort 

urval av kandidater med olika bakgrund, såsom etnicitet, ålder, kön och socioekonomisk 

klasstillhörighet. 

 

I denna studie baseras socioekonomisk klass på yrke eftersom klasstillhörighet påverkas av 

individens funktion i samhället, där yrke har en stor betydelse (Abbott, 1987; Goldthorpe, 

2000; Wright, 1997). Ett alternativ vore att använda inkomst som utgångspunkt för 

socioekonomisk klass men det ger däremot inte en tillräckligt omfattande indikation på 

socioekonomisk klass. Yrke ger å andra sidan fler dimensioner av klass och är en bättre 

indikator i detta fall (ibid). Studier visar att individens socioekonomiska klass påverkas starkt 

av föräldrarnas socioekonomiska klass (Bihagen & Härkönen, 2016) och därför är 

föräldrarnas socioekonomiska klass en av de huvudsakliga faktorerna i studien. En av 

avgränsningarna i denna studie är att socioekonomisk bakgrund baseras på faderns 

socioekonomiska klass. Denna avgränsning är bland annat baserad på studier och statistik som 

visar på att fördelningen mellan män och kvinnor ser olika ut på arbetsmarknaden (Bihagen & 

Helleröd, 2000; IFAU, 2018; Laurison & Friedman, 2016; Nordic Council, 2010; 

Regeringskansliet, 2017; Shniper, 2005; SOU, 2014; Wright, 1997). Kvinnor återfinns i större 

utsträckning än män i lägre positioner, osäkra kontraktsformer och i offentlig sektor (ibid). 

Det kan bero på att kvinnor inte är lika aktiva på arbetsmarknaden som män, eftersom de blir 

frånvarande på sina arbeten i perioder då de skaffar barn och är föräldralediga. Tidigare var 

det dessutom vanligt att kvinnor inte arbetade, utan var hemma för att ta hand om familj och 

hushåll, vilket var särskilt förekommande bland den äldre generationens föräldrar. I 

datamaterialet som denna studie grundar sig på är dessutom svarsfrekvensen för faderns 

socioekonomiska klass (yrke och utbildning) högre än för moderns socioekonomiska klass. I 

och med att faderns socioekonomiska klass hade fler svarande respondenter och större 

spridning i yrkeskategorier var det lämpligt att avgränsa forskningsområdet till faderns 

socioekonomiska klass. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att studera betydelsen av individens socioekonomiska bakgrund, 

som mäts genom faderns yrke och faderns utbildning, för upplevelsen av externa 

avancemangsmöjligheter. 

 

Frågeställning: 

• Finns det ett samband mellan socioekonomisk bakgrund, som mäts genom faderns 

yrke och utbildning, och upplevda externa avancemangsmöjligheter och hur ser 

sambandet i sådana fall ut? 

1.2 Disposition 

Uppsatsen inleds med en genomgång av teori och tidigare forskning inom områden som anses 

vara relevanta för individens socioekonomiska bakgrund och upplevelsen av externa 

avancemangsmöjligheter. I teoriavsnittet presenteras Bourdieus teori om habitus, Goldthorpes 

klassteori samt tidigare forskning om individens val att utbilda sig och möjligheten att 

avancera. Avsnittet mynnar ut i en presentation av studiens hypoteser. Därefter presenteras 

datamaterial, urval och avgränsningar, samt den valda analysmetoden och en avrundande 

metoddiskussion. I efterföljande avsnitt redovisas deskriptiv statistik samt resultatet från 

studiens multinominala regressionsanalyser, uppdelat i redovisning av univariata och 

multivariata modeller. Avsnittet avslutas med en sensitivitetsanalys. Efter resultatdelen följer 

en diskussion av studiens resultat med hjälp av den teori och tidigare forskning som har 

väglett uppsatsen. Avslutningsvis gör författarna en kritisk reflektion av studien. 
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2. Teori och tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras Bourdieus teori om habitus, som används för att förklara hur 

socioekonomisk bakgrund påverkar möjligheter och livsval, samt Goldthorpes klassteori som 

förklarar det i studien återkommande begreppet klass. Vidare presenteras tidigare forskning 

om hur klass påverkar individens val att utbilda sig, möjligheter att ta till sig kunskap samt 

omgivningens kategorisering av individen. 

2.1 Teori 

2.1.1 Överföring av kapital mellan generationer 

Bourdieus (1990) teori om habitus, kapital och fält förklarar hur föräldrars socioekonomiska 

klass påverkar barnens uppväxt, som till exempel vilka möjligheter de anser sig ha i livet och 

vilka värderingar de får. Begreppet habitus kan beskrivas som mentala eller kognitiva 

strukturer, genom vilka individen hanterar den sociala världen (Webb, Schirato & Danaher, 

2002: 36–40). Fält består av de utrymmen i samhället som individer kan befinna sig i där det 

finns en unik uppsättning regler, kunskap och form av kapital. Socioekonomiska klasser 

består till exempel av olika fält eftersom varje klass förstår omvärlden på olika sätt. Fältet 

som individen tillhör påverkar hur individen producerar sin verklighet samt hur individen 

uppfattar och utvärderar den sociala världen (Webb, Schirato & Danaher, 2002:21–25).  

 

Individen definieras utifrån olika slags kapital, som till exempel ekonomiskt kapital bestående 

av finansiella och materiella tillgångar, samt socialt kapital i form av kontaktnät. Varje individ 

har även ett kulturellt kapital som består av kunskaper och kompetenser som är viktiga i det 

fält individen är verksam i (Webb, Schirato & Danaher, 2002:111). Utbildning kan till 

exempel öka individens kulturella kapital i fält där utbildning är betydelsefullt, till exempel på 

arbetsmarknaden. Samtliga kapital kan vara symboliska genom att de är värdefulla inom 

specifika fält. Exempelvis kan ett propert sätt att klä sig vara ett symboliskt kapital i högre 

socioekonomiska klasser (Bourdieu 1990:112–113; Webb, Schirato & Danaher, 2002: 22–

23,94,109).  
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Individen kan stärka sitt kapital genom att investera i utbildning, utöka sitt sociala nätverk 

eller byta yrkesposition. Föräldrar kan till exempel påverka sina barns habitus och framtida 

fält genom att investera i barnens utbildning. Det finns däremot en problematik i detta, 

eftersom föräldrarnas habitus har en stark påverkan på barnens sätt att tala, föra sig och ta till 

sig utbildning. Hur väl barnets habitus stämmer överens med skolmiljöns habitus kan vara 

avgörande för hur väl barnet tar till sig utbildningen (Webb, Schirato & Danaher, 2002:116). 

Barn från högre socioekonomisk klass får i regel tillgång till en hög kvalitet på utbildning 

redan i tidig ålder, vilket sedan ger dem bättre förutsättningar att kunna anpassa sig till högre 

utbildning efter grund- och gymnasieskola (Webb, Schirato & Danaher, 2002:112–116). 

Föräldrars habitus påverkar inte bara barnens förmåga att ta till sig utbildning utan kan också 

påverka barnens externa avancemangsmöjligheter, det vill säga möjligheten att avancera i 

karriären och i arbetslivet genom att byta arbetsgivare. Individen justerar sina förväntningar 

efter vilket slags kapital de har och därför kan individer med minst kapital uppfattas som 

mindre ambitiösa, i och med att de tenderar att nöja sig med mindre (Webb, Schirato & 

Danaher, 2002:23).  

 

I denna studie används Bourdieus teori om habitus för att främja förståelsen för sambandet 

mellan socioekonomisk bakgrund och upplevelsen av externa avancemangsmöjligheter. Det 

är dock viktigt att påpeka att Bourdieus teori har kritiserats för att vara för strukturorienterad 

(Aakvaag, 2011). Detta eftersom teorin begränsar individen till att följa strukturer som dennes 

klassposition ger tillåtelse till, vilket i många fall låser individen till den plats i samhället som 

individen föddes in i. Denna studie baseras på hur strukturen (i detta fall klasspositionen) 

påverkar aktören (individens upplevelse av externa avancemangsmöjligheter) och därför anses 

Bourdieus teori vara användbar. För att kunna fastställa riktigheten i Bourdieus teori och dess 

koppling till uppsatsens ämne har det därför även varit viktigt att komplettera dessa teorier 

med forskning om begrepp som klass och yrke.  

2.1.2 Klass och yrke 

Goldthorpe (2000) menar att klasskillnader och ojämlikheter uppstår på grund av att det finns 

två olika sätt att arrangera anställningsrelationer, antingen genom ett arbetskontrakt eller en 

servicerelation. Arbetskontraktet bygger på ett kortvarigt och specifikt utbyte mellan lön och 

hårt arbete, där den anställde utför sitt arbete under direkt uppsyn av arbetsgivaren. 

Arbetsgivaren kan enkelt ersätta den anställde och därför finns det inget i kontraktet som 

syftar till att säkerställa en långsiktig relation mellan den anställde och arbetsgivaren. Denna 
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slags kontrakt återfinns ofta bland kvalificerade och okvalificerade arbetare inom industri och 

produktion. Arbetskontraktet karaktäriseras av låg brist och hög kontroll, som innebär att det 

finns ett stort utbud av arbetskraft och att arbetstagarna är utbytbara. Arbetsgivaren 

kontrollerar den anställde för att öka arbetsinsatsen och prestationen. Servicerelationen 

återfinns ofta i yrkeskategorin tjänstemän som innefattar den professionella, administrativa 

och ledande personalen. Här involveras den anställde i ett mer långsiktigt och något otydligt 

utbyte av arbetskraft mot kompensation bestående av till exempel lön, anställningsförmåner, 

anställningssäkerhet, pensionsrättigheter och goda karriärmöjligheter (Goldthorpe, 2000). 

Servicerelationen präglas av hög brist och låg kontroll, vilket innebär att utbudet av med 

arbetstagare med tillräckliga kvalifikationer är litet och att arbetet vanligen är svårt att 

övervaka. Det leder till ett ömsesidigt beroende mellan arbetstagare och arbetsgivare, medan 

arbetskontraktet istället innebär en relation där arbetstagare och arbetsgivare är mer oberoende 

av varandra. Goldthorpe (2000) menar att det är skillnaderna i detta beroendeförhållande som 

ger upphov till klasskillnader.  

 

Goldthorpe har fått kritik för sin teori om klassystemet, bland annat av Tåhlin (2007) som 

menar Goldthorpes teori om anställningsrelationer är empiriskt problematisk eftersom ett 

ömsesidigt beroende eller oberoende mellan arbetsgivare och arbetstagare skulle innebära en 

marknad i jämvikt. Tåhlin (2007) hävdar att det inte finns någon anledning att påstå att 

lönerna skulle vara högre för arbetstagare med ett ömsesidigt beroende till sin arbetsgivare, än 

för arbetstagare som har ett ömsesidigt oberoende till sin arbetsgivare. Resultatet i Tåhlins 

studie (2007) visar på att det finns små klasskillnader mellan de individer vars 

anställningsrelation präglas av ett ömsesidigt beroende och de vars anställningsrelation 

präglas av ett ömsesidigt oberoende. Klassojämlikheter i beroendeförhållanden är mycket mer 

framstående i asymmetriska beroendeförhållanden, där den ena parten är mer beroende eller 

oberoende än den andra. Tåhlins (2007) studie visar även på att det finns ett starkt positivt 

samband mellan klass och generell yrkeskompetens, vilket tyder på att goda externa 

avancemangsmöjligheter är en naturlig följd av klass. Tåhlin visar på att det finns en positiv 

korrelation mellan klass och externa avancemangsmöjligheter och hans resultat är därmed ett 

bra komplement till denna studies forskningsområde. 

 

I denna uppsats används Erikson, Goldthorpe och Portocareros klassystem EGP för att 

förklara begreppet klass. EGP kategoriserar in individer i olika klasser utifrån deras 

yrkesmässiga och ekonomiska situation. Den yrkesmässiga situationen beskriver bland annat 
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graden av auktoritet i individens arbete, såsom autonomi och självständighet i utförandet av 

arbetsuppgifterna, samt den kontroll och övervakning som arbetsgivaren utövar för att 

säkerställa att individen sköter sitt arbete (Goldthorpe, 2000). Den ekonomiska situationen 

beskriver individens möjlighet att göra karriär, samt inkomstrelaterade faktorer som 

inkomstsäkerhet och inkomstkälla (ibid). Kategoriseringen av yrken delas bland annat in i 

okvalificerade arbetade, kvalificerade arbetare, egenföretagare, förmän, biträdespersonal, små 

arbetsgivare, lägre tjänstemän, fria akademiska yrken, mellantjänstemän och högre 

tjänstemän.  

2.2 Tidigare forskning 

2.2.1 Valet att utbilda sig  

I enlighet med Bourdieus teori om habitus visar studier från senare år på att föräldrarnas 

socioekonomiska klass har en stark koppling till hur viktigt individen anser att det är att 

utbilda sig samt hur väl individen tar till sig utbildning (Alon, 2009; Lundqvist, 2010). Det 

finns ett positivt samband mellan föräldrarnas position på arbetsmarknaden och individens 

utbildningsaspirationer. Allt fler arbetsgivare söker individer med universitetsexamen när de 

ska tillsätta vakanser. I och med detta får individer med låg socioekonomisk klass ett sämre 

utgångsläge att etablera sig på arbetsmarknaden än individer med hög socioekonomisk klass, 

eftersom individer med låg socioekonomisk klass tenderar att ha lägre utbildningsnivå (ibid). 

Studier visar även på att föräldrar med hög socioekonomisk klasstillhörighet ofta lägger stora 

resurser på att ge barnen förutsättningar för att behålla samma klasstillhörighet som 

föräldrarna själva (Wong, 2007). Föräldrarna kan till exempel skriva in barnen på elitskolor 

från att de är små, ge dem stöd i form av läxläsning samt engagera barnen i aktiviteter som 

stärker barnets meriter. Individer med hög socioekonomisk bakgrund tenderar att få högre 

betyg i gymnasiet än individer med låg socioekonomisk bakgrund. Det betyder att även om 

individer med låg socioekonomisk bakgrund aspirerar att studera vidare på akademisk nivå 

har de färre möjligheter till det (Alon, 2009). Individer med låg socioekonomisk bakgrund får 

inte tillgång till samma utbildningskvalitet som individer med hög socioekonomisk bakgrund, 

vilket leder till ojämlikheter i utbildningskvalitet redan från grundskolan. I en studie om 

språk, sociala koder och utbildning gjord av Bernstein (1971:148) visar resultatet på att lärare 

tenderar att favorisera medel- och överklassen eftersom de har ett språk och kapital som är 

mer anpassat till utbildningsmiljöer.  
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I förekommande studie anses det vara av vikt att studera socioekonomisk bakgrund och 

individens val att utbilda sig eftersom tidigare studier har visat att de individuella 

karriärmöjligheterna ökar markant om individen har en hög utbildning (Nordic Council, 

2010). Utbildningsskillnader skulle därför kunna tänkas ha en indirekt påverkan på sambandet 

mellan individens socioekonomiska bakgrund och upplevelsen av externa 

avancemangsmöjligheter.  

2.2.2 Möjligheten att avancera  

Omgivningen kategoriserar individen efter social klass. Detta påverkar individens möjligheter 

att till exempel göra karriär, samtidigt som det begränsar individens handlingsutrymme, 

aspirationer och de chanser individen vågar ta (Lundqvist, 2010). Tidigare studier visar att 

arbetsgivare har en tendens till diskriminering baserat på faktorer som etnicitet, sexuell 

läggning samt socioekonomisk bakgrund (Foschi, Lai & Sigerson, 1994; Laurison & 

Friedman, 2016; Pager & Karafin, 2009). Arbetsmarknadsrelaterade studier har bland annat 

visat att individer med hög socioekonomisk klass ofta värderas högre av omgivningen när det 

gäller individuell kompetens (Fiske m.fl., 2012:243). Omgivningen tenderar att betrakta 

individer med hög socioekonomisk klass som mer kapabla att skapa effektiva lösningar, 

hantera strategifrågor och lösa komplexa problem (Fiske m.fl., 2012:243). Det är vanligt att 

arbete av sådan karaktär förekommer i högstatusyrken som jurist, läkare och chefspositioner 

av olika slag. Individer med hög socioekonomisk klass har i större utsträckning 

högstatusyrken, vilket kan bero på att arbetsgivare premierar individer från högre klass och 

väljer att rekrytera dem till högstatusyrken (Foschi, Lai & Sigerson, 1994; Laurison & 

Friedman, 2016; Pager & Karafin, 2009; Rivera & Tilcsiks, 2016). Sammanfattningsvis 

innebär det att individens möjlighet att avancera i karriären ser annorlunda ut beroende på 

individens socioekonomiska klasstillhörighet. Individer med hög socioekonomisk klass 

värderas högre av omgivningen och av arbetsgivare, vilket ger dessa individer större 

möjligheter att avancera i karriären. 

2.3 Studiens hypoteser 

Syftet med studien är att undersöka om det finns ett samband mellan socioekonomisk 

bakgrund och upplevelsen av externa avancemangsmöjligheter och med hjälp av teori och 

tidigare forskning kunna förklara sambandet däremellan. Frågeställningen i studien är “Finns 

det ett samband mellan socioekonomisk bakgrund, som mäts genom faderns yrke och faderns 
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utbildning, och upplevda externa avancemangsmöjligheter och hur ser sambandet i sådana fall 

ut?”. Författarnas förväntning är att det finns en positiv korrelation mellan socioekonomisk 

bakgrund och upplevda externa avancemangsmöjligheter. Teori och tidigare forskning visar 

att det finns en relation mellan en individs socioekonomiska bakgrund och dennes val, 

möjligheter och förväntningar i livet. Utifrån teori och tidigare forskning har följande 

hypoteser formulerats: 

 

1. Ju högre socioekonomisk bakgrund (mätt genom faderns yrke och utbildning), desto 

större upplevda avancemangsmöjligheter.  

2. Ju högre socioekonomisk klass (mätt genom individens yrke och utbildningsnivå), 

desto större upplevda avancemangsmöjligheter.  

3. Individens socioekonomiska bakgrund (mätt genom faderns yrke och utbildningsnivå), 

har starkare påverkan på externa avancemangsmöjligheter än individens egen 

socioekonomiska klass (mätt genom individens yrke och utbildningsnivå). 
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3. Metod och genomförande 
I följande avsnitt beskrivs det kvantitativa datamaterialet samt den analysmetod som har 

använts i studien. Avsnittet avslutas med en metoddiskussion där författarna diskuterar 

bristerna med analysmetoden.  

3.1 Datamaterial 

Denna studie baseras på tvärsnittsdata från Levnadsnivåundersökningen (LNU) år 2010. Det 

är en återkommande surveyundersökning som samlas in av Statistiska Centralbyrån (SCB) 

och Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms Universitet. Syftet med LNU är att 

undersöka samt beskriva levnadsförhållanden i Sverige samt hur dessa varierar över tid 

(Statistiska Centralbyrån, 2012). Urvalet är riksrepresentativt med deltagare från hela 

Sveriges befolkning i åldrarna 18–75 (Institutet för social forskning, 2015). Frågorna berör 

exempelvis områdena utbildning, social bakgrund, familj och arbetsförhållanden. LNU från år 

2010 har totalt 4415 respondenter av urvalet på 7253 individer, vilket resulterar i ett bortfall 

på 39,1 % (Statistiska Centralbyrån, 2012).  

3.2 Urval och avgränsningar 

Syftet med studien är att studera externa avancemangsmöjligheter, det vill säga i vilken grad 

en individ upplever sig ha möjlighet att avancera i karriären genom att byta arbetsgivare. 

Därför har enbart individer med en anställning vid tillfället för datainsamlingen inkluderats. I 

studien har enbart individer i åldrarna 25–55 inkluderats genom att exkludera de som har 

födelseår utanför spannet 1955–1985. Detta eftersom studien enbart syftar till att studera 

individer som är etablerade på arbetsmarknaden och inte personer som är på väg att träda in 

eller ut från arbetsmarknaden. Efter de nämnda avgränsningarna kvarstod ett effektivt urval av 

1508 respondenter. För att kontrollera att alla respondenter som har svarat på 

avgränsningsvariablerna sysselsättning och ålder även har svarat på de övriga variablerna i 

studien har antalet svarande respondenter granskats i korstabeller. Vissa variabler hade 

givetvis bortfall och de behandlas i avsnitt 3.4 Bortfall. 
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3.3 Variabler 

3.3.1 Beroende variabel 

Studiens beroende variabel är Externa avancemangsmöjligheter där respondenterna har 

skattat sina möjligheter att avancera i karriären genom att byta arbetsgivare. Frågan som har 

ställts i undersökningen lyder ”Hur stora är möjligheterna att avancera i ett jobb som ditt, 

genom att byta arbetsgivare?”. Variabeln är på ordinalskalnivå och antar värdena “Stora”, 

“Varken stora eller små” och “Små”. 

3.3.2 Oberoende variabler 

Variabeln som mäter yrke bygger på klassystemet EGP där individer och familjer delas in i 

olika kategorier av samhällsklasser. Genom att kombinera yrkeskategorier kan dess 

medlemmar jämföras, å ena sidan genom deras ekonomiska situation och å andra sidan genom 

deras plats inom auktoritetssystemen på arbetsplatserna. Ett alternativ till variabeln EGP vore 

att använda variabeln SEI, vilket är en förkortning för “Socioekonomisk indelning”. SEI 

publicerades år 1982 och mäter individens sysselsättning, som grundar sig på yrkeskategorier 

bestående av arbetare, tjänstemän och företagare (Statistiska Centralbyrån, 2018). SEI tar 

hänsyn till det antal utbildningsår som krävs för ett yrke och eftersom kvalifikationskraven 

har höjts inom vissa yrken är SEI numera inte en modern klassificeringsindelning. SEI anses 

vara föråldrad med anledning av de förändringar som har skett inom utbildningsväsendet på 

senare år, till exempel avskaffningen av de tvååriga gymnasieutbildningarna (ibid). Därför 

valdes EGP som en av de oberoende variablerna istället för SEI.  

 

I LNU 2010 finns ingen variabel för föräldrarnas gemensamma socioekonomiska 

klasstillhörighet utan enbart faderns yrke och utbildning eller moderns yrke och utbildning. 

Valet att studera faderns socioekonomiska klass istället för moderns baseras både på antalet 

respondenter i variabeln faderns yrke samt på relevant teori och tidigare forskning (Bihagen & 

Helleröd, 2000; IFAU, 2018; Laurison & Friedman, 2016; Nordic Council, 2010; 

Regeringskansliet, 2017; Shniper, 2005; SOU, 2014; Wright, 1997). Faderns yrke hade ett 

effektivt urval av 4324 respondenter medan moderns yrke hade ett effektivt urval av 2940 

respondenter. En anledning till att moderns yrke hade färre respondenter än faderns kan vara 

att kvinnor oftast inte arbetade förr i tiden utan var hemma. Att så många respondenter inte 

svarade på frågan om moderns yrke kan därför bero på att det var mindre förekommande att 
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ha ett arbete bland den äldre generationens mödrar. Detta kan ha påverkat svarsfrekvensen 

eftersom majoriteten av individerna i denna studie är över 40 år gamla. För att få ett så 

representativt urval som möjligt valdes därför de variabler med störst antal respondenter, det 

vill säga faderns yrke och utbildning. 

 

Variabeln Faderns yrke är på ordinalskalnivå och dess 15 värden kan rangordnas. Variabeln 

kodades om till fyra värden i stigande led med hjälp av klassindelningen EGP, där variabelns 

lägsta värde motsvarar den lägsta socioekonomiska klassen och variabelns högsta värde 

motsvarar den högsta socioekonomiska klassen enligt följande: 

 

Okvalificerade arbetare Okvalificerade arbetare, Okvalificerade arbetare primär sektor 

Kvalificerade arbetare Egenföretagare bönder, Egenföretagare småbruk, Förmän, Förmän primär sektor, 

Kval arbetare, Kvalificerade arbetare primär sektor. 

Lägre tjänstemän Lägre tjänstemän, Biträdespersonal, Små arbetsgivare och Egenföretagare. 

Högre tjänstemän Fria akad yrken, Högre tjänstemän och Tjänstemän på mellannivå. 

 

Variabeln Faderns utbildning beskriver den utbildning som bäst motsvarar faderns högsta 

utbildning. Variabeln är på ordinalskalnivå och antar värdena “Folk- eller grundskola”, 

“Yrkesutbildning”, “Realexamen”, “Studentexamen”, “Högskoleutbildning”, 

“Universitetsexamen” och “Fadern har ej gått i skolan”.  

 

Variabeln Yrke är individens yrke och är kodad på samma sätt som Faderns yrke (se ovan). 

Variabeln Utbildningsnivå mäter individens högsta utbildningsnivå enligt svensk 

utbildningsnomenklatur. Variabeln är på ordinalskalnivå och antar värdena 

“Grundskola/Gymnasium”, “Eftergymnasial utbildning (ej akademisk)” och “Akademisk 

utbildning”. Variabeln Faderns utbildning antar fler värden än variabeln Utbildningsnivå på 

grund av att Faderns utbildning hade ett tillräckligt stort antal observationer för att 

variationen i kategorierna skulle kunna behållas. 
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3.3.3 Kontrollvariabler 

Variabeln Kön är dikotom och antar värdena “Man” eller “Kvinna”. Denna variabel är på 

nominalskalnivå och är relevant för att kunna studera eventuella könsskillnader. Variabeln 

Ålder är en kontinuerlig variabel på kvotskalnivå. Variabeln antar värden mellan 25 och 55 år 

och är relevant för att kunna kontrollera för den eventuella effekten av ålder. I den deskriptiva 

analysen har ålder använts som en kategorisk variabel med ett spann på fem år inom vardera 

kategorin, vilket ger en bättre överblick över fördelningen än att enbart använda medelvärdet 

av respondenternas ålder. I analysen har ålder däremot främst använts som en kontinuerlig 

variabel. Korstabeller skapades med studiens beroende variabel och de oberoende variablerna, 

där ålder var en variabel med intressant resultat. Det var främst individer i åldrarna 45–49 

som kände varken stora eller små avancemangsmöjligheter. Resultatet i korstabellerna visade 

även på att individer i åldrarna 35–39 var den åldersgrupp som kände störst externa 

avancemangsmöjligheter och att individer i åldrarna 50–55 kände minst externa 

avancemangsmöjligheter.  

 

Tidigare forskning har även visat att arbetsrelaterade faktorer har en inverkan på individens 

externa avancemangsmöjligheter och därför har variablerna Sektortillhörighet, Svårt att få 

nytt jobb och Specifik kompetens inkluderats. Variabeln Sektortillhörighet beskriver vilken 

sektor individen tillhör i sitt nuvarande arbete. Denna anses vara relevant i sammanhanget 

eftersom individens rörlighet mellan olika arbeten kan se olika ur beroende på vilken sektor 

en individ tillhör. Variabeln är dikotom på nominalskalnivå och antar värdena “Offentlig 

sektor” eller “Privat sektor”. Genom korstabeller kunde det utläsas att det främst var individer 

som arbetar i privat sektor som hade svarat “Varken stora eller små” på frågan om externa 

avancemangsmöjligheter. Variabeln Svårt att få nytt jobb är på nominalskalnivå och antar 

värdena “Ja” eller “Nej”. Variabeln mäter hur svårt individen tror att det skulle vara att få ett 

nytt jobb som är lika bra som dennes nuvarande, om individen av någon anledning skulle 

behöva sluta hos sin arbetsgivare. Variabeln Specifik kompetens antar värdena “Ja” eller “Nej” 

och beskriver hur många arbetsgivare individen känner till där denne skulle ha stor nytta av 

det hen har lärt sig i sitt nuvarande arbete. 
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3.4 Bortfall 

En del av frågorna i datamaterialet har haft bortfall på grund av att vissa respondenter inte har 

besvarat samtliga frågor. Dessa frågor är bland annat variabeln Externa 

avancemangsmöjligheter samt de variabler som är kopplade till individens socioekonomiska 

bakgrund, Faderns yrke och Faderns utbildning. För att se eventuella mönster bland de 

saknade svaren skapades korstabeller med ovanstående variabler. De mönster som kunde 

urskiljas var att respondenter som exempelvis hade svarat att de upplever varken stora eller 

små externa avancemangsmöjligheter hade mycket större sannolikhet (40%) att svara “Vet 

ej”, alternativt inte svara alls, på övriga variabler. Detta skulle kunna bero på ett 

beteendemönster hos respondenterna, till exempel att de har lätt för att svara “Vet ej” eller 

inte svara alls, eftersom svarsalternativen ”Varken stora eller små avancemangsmöjligheter” 

och ”Vet ej” liknar varandra. 

 

Korstabellerna med övriga variabler i modellerna visade på att om respondenten hade svarat 

att denne upplevde stora avancemangsmöjligheter svarade de också på de subjektiva frågorna 

Svårt att få nytt jobb och Specifik kompetens i större utsträckning (18%) än de som upplever 

små avancemangsmöjligheter. Variablerna Yrke och Utbildningsnivå hade båda bortfall men 

inget mönster kunde urskiljas eftersom skillnaderna var mycket små. Individer som inte har 

svarat på samtliga frågor som tillhör variablerna i denna studie har exkluderats från analysen. 

3.5 Analysmetod 

För att adressera studiens frågeställning och kunna bekräfta eller förkasta studiens hypoteser 

har en multinominal regressionsanalys använts. Detta är en vanligt förekommande 

analysmetod när den beroende variabeln är kategorisk och antar minst tre värden (Heck m.fl., 

2012:261). Vid multinominal regressionsanalys jämförs sannolikheten att en observation i 

datamaterialet hamnar i en viss kategori, jämfört med sannolikheten att den hamnar i den 

valda referenskategorin (ibid). Värdet “Varken stora eller små möjligheter” har genomgående 

använts som referenskategori i analysen. Det betyder att värdena “Små möjligheter’’ och 

“Stora möjligheter’’ var för sig jämförs med referenskategorin “Varken stora eller små 

möjligheter’’. För att bedöma sannolikheten att observationen hamnar i en viss kategori 

används oddskvoter (OR). Liksom binär logistisk regression använder multinomial logistisk 

regression maximal sannolikhetsbedömning för att utvärdera sannolikheten att tillhöra en viss 
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kategori (Heck m.fl., 2012:98). Andel förklarad varians i den beroende variabeln av 

modellens oberoende variabler tolkas med hjälp av Pseudo R2 och måttet Nagelkerke. 

Datamaterialet har studerats i statistikprogrammet SPSS. 

3.6 Metoddiskussion 

Logistiska regressioner syftar till att undersöka samband mellan en beroende variabel och en 

uppsättning oberoende variabler. Det som är gemensamt för de logistiska 

regressionsanalyserna, däribland den multinominala regressionsanalysen som används i denna 

uppsats, är att det råder risk för multikollinearitet. Problem med multikollinearitet uppstår när 

två eller fler oberoende variabler i modellen korrelerar med varandra (Edling & Hedström, 

2003). Detta kan leda till felaktiga signifikansnivåer samt inkorrekta tolkningar av oddskvoter 

på grund av att korrelationen mellan de oberoende variablerna påverkar hela sambandet. 

Modellen testades för multikollinearitet, vilket visade på låg multikollinearitet som inte 

innebar någon problematik för studien.  

 

För att säkerställa att de variabler som har inkluderats i modellerna är relevanta har samtliga 

variabler genomgått ett robusthetstest och har därefter valts ut med hänsyn till den teoretiska 

relevansen till frågeställningen (se avsnitt 4.3 Sensitivitetsanalys). Multinominal 

regressionsanalys används vanligtvis när datamaterialet är på nominalskalnivå men kan även 

användas på ordninalskaldata (Heck m.fl., 2012:261). En annan användbar analysmetod som 

generellt används när den beroende variabeln är på ordinalskalnivå är ordinal 

regressionsanalys. Denna uppsats baseras dock på en multinominal regressionsanalys för att 

kategorierna ska kunna kontrasteras mot varandra samt för att skillnaderna mellan 

kategorierna ska kunna jämföras. Nackdelen med den valda analysmetoden är att den inte tar 

hänsyn till den beroende variabelns rangordning. Det har däremot inte inneburit något 

problem eftersom rangordningen i den beroende variabeln inte har varit i fokus i denna studie. 

Med den valda analysmetoden finns en nyansering där det tydligt går att se exempelvis de 

individer som upplever sig ha stora eller små externa avancemangsmöjligheter, vilket har varit 

avgörande för tolkningen av resultatet. 
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4. Resultat 

4.1 Deskriptiv statistik 

Tabell 1 beskriver samtliga variabler i studien. Den största andelen individer upplever sig ha 

varken stora eller små avancemangsmöjligheter (74%). Den resterande andelen individer är 

jämnt uppdelad mellan små och stora avancemangsmöjligheter (13% vardera). Den största 

gruppen i faderns yrke utgör 33% och tillhör kategorin högre tjänstemän, medan 27 % tillhör 

kategorin kvalificerade arbetare. Fördelningen i de resterande kategorierna okvalificerade 

arbetare och lägre tjänstemän är 20% vardera. I variabeln faderns utbildning har den största 

gruppen folk- eller grundskola som högsta utbildningsnivå, vilket utgör 42% av samtliga 

individer. 18% har fäder med yrkesutbildning och 16% har fäder med universitetsexamen. Det 

är enbart 1% av respondenterna som har en fader utan utbildning. Den låga svarsfrekvensen i 

denna kategori gör att det inte går att dra slutsatser kring resultatet och därför kommer inte 

detta resultat att tolkas. De flesta individer i studien tillhör yrkeskategorin högre tjänstemän 

(52%) som innefattar totalt 781 respondenter, vilket är den största kategorin i variabeln. 

Majoriteten av individerna har en akademisk utbildning (54%). Fördelningen mellan män och 

kvinnor i studien är relativt jämn, 52% män och 48% kvinnor. De flesta individer i studien 

tillhör ålderskategorin 40–44 och 45–49 (20% vardera). 48% har svarat “Kanske” på frågan 

om de har svårt att få nytt jobb. Enbart 7% anser att de inte har svårt att få nytt jobb, vilket 

kan vara problematiskt eftersom det är en väldigt liten procentandel. Svarsalternativet “Nej” 

behölls som en egen kategori eftersom den skiljer sig väldigt mycket från de andra 

kategorierna och det var av vikt att kunna se nyanseringen mellan de olika kategorierna. När 

det kommer till specifik kompetens känner majoriteten (93%) av individerna till andra 

arbetsgivare där de skulle ha stor nytta av det de har lärt sig i sitt nuvarande arbete, medan 7% 

inte känner till några sådana arbetsgivare. Gällande sektortillhörighet arbetar 57% i privat 

sektor och 43% i offentlig. 
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Tabell 1. Deskriptiv statistik över samtliga variabler i studien 

(n=1508) 

   
Variabel N Procent 

Externa	avancemangsmöjligheter 
Små 

Varken	stora	eller	små 
Stora 

	
229		
1246		
220	

	
13	
74	
13	

Faderns	yrke 
	Okvalificerade	arbetare 
Kvalificerade	arbetare 

Lägre	tjänstemän 
Högre	tjänstemän 

	
297		
412		
308	
491		

	
20	
27	
20	
33	

Faderns	utbildning 
Folk-	eller	grundskola 

Yrkesutbildning 
Realexamen 

Studentexamen 
Högskoleutbildning 
Universitetsexamen 

Fadern	har	ej	gått	i	skolan 

	
639	
273		
111		
148	
84	
240		
16		

	
42	
18	
7	
10	
6	
16	
1	

Yrke	 
	Okvalificerade	arbetare 
Kvalificerade	arbetare 

Lägre	tjänstemän 
Högre	tjänstemän 

	
207	
167		
353		
781	

	
14	
11	
23	
52	

Utbildningsnivå 
Grundskola/Gymnasium	

Eftergymnasial	utbildning	(ej	akademisk)	
Akademisk	utbildning 

	
591	
108	
808	

	
39	
7	
54	

Kön 
Man 

Kvinna 

	
787		
721		

	
52	
48	

Ålder 
25–29 
30–34 
35–39 
40–44 
45–49 
50–55 

	
192	
268	
326	
309	
306	
228	

	
12	
17	
20	
19	
19	
14	

Svårt	att	få	nytt	jobb 
Ja 

Kanske 
Nej 

	
673	
723	
112		

	
45	
48	
7	

Specifik	kompetens 
Ja 

Nej 

	
1399	
109		

	
93	
7	

Sektortillhörighet 
Offentlig 

Privat 

	
651	
857	

	
43	
57	
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4.2 Regressionsanalys 

4.2.1 Univariat analys 

Tabell 2 innehåller univariata multinominala regressionsanalyser (modell 1–9) och en 

multivariat analys (modell 10). I modell 1–9 studeras varje enskild oberoende variabels 

samband med den beroende variabeln och i modell 10 är alla oberoende variabler inkluderade. 

Resultaten presenteras med oddskvoter (OR) och statistisk signifikans på 0,05-nivå eller 0,01-

nivå. Resultaten presenteras emellanåt med procent för att underlätta läsningen av uppsatsen. 

Referenskategorin i den beroende variabeln är “Varken stora eller små 

avancemangsmöjligheter”. Ett exempel på hur resultatet från den multivariata 

regressionsanalysen kan tolkas är att de som arbetar i offentlig sektor har större sannolikhet 

att känna små avancemangsmöjligheter, jämfört med att känna varken stora eller små 

avancemangsmöjligheter, jämfört med de som arbetar i privat sektor (tabell 2 kolumn 3). För 

att underlätta läsningen av denna uppsats kommer referenskategorin “Varken stora eller små 

avancemangsmöjligheter” fortsättningsvis inte att nämnas i tolkningen av resultatet. 

 

Resultatet i den univariata modellen, där faderns yrke studeras mot externa 

avancemangsmöjligheter, visar att individer med fäder som tillhör yrkeskategorin 

okvalificerade arbetare har större sannolikhet (1,59 OR) att känna små 

avancemangsmöjligheter, jämfört med individer med fäder som tillhör yrkeskategorin högre 

tjänstemän. Individer med fäder som är kvalificerade arbetare har lägre sannolikhet (0,48 OR) 

att känna stora avancemangsmöjligheter än individer med fäder som är högre tjänstemän. 

Individer med fäder som har folk- eller grundskola som högsta utbildningsnivå har 2,1 gånger 

större sannolikhet att känna små avancemangsmöjligheter, jämfört med individer som har 

fäder med universitetsexamen. Individer vars fäder har högskoleutbildning har större 

sannolikhet att känna små avancemangsmöjligheter än individer vars fäder har 

universitetsexamen. Det innebär att de som har fäder med universitetsexamen har större 

sannolikhet att känna stora avancemangsmöjligheter. Detta resultat bekräftades efter att 

referenskategorin i faderns utbildning ändrades från universitetsexamen till folk- och 

grundskola. Om man har en far med universitetsexamen är sannolikheten 2,4 gånger större att 

känna stora avancemangsmöjligheter, jämfört med om man har en far med enbart folk-och 

grundskola som högsta utbildningsnivå.  
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Resultatet visar att okvalificerade arbetare har mycket större sannolikhet att känna små 

avancemangsmöjligheter, jämfört med högre tjänstemän. Det betyder att högre tjänstemän har 

mycket större sannolikhet att känna stora avancemangsmöjligheter. Detta resultat bekräftades 

när referenskategorin i yrke ändrades till okvalificerade arbetare. Resultatet i första kolumnen 

i tabell 2 visar även på att lägre tjänstemän har större sannolikhet att känna små 

avancemangsmöjligheter, än högre tjänstemän. Individer med grundskola eller gymnasium 

som högsta utbildningsnivå har 2,4 gånger större sannolikhet att känna små 

avancemangsmöjligheter, jämfört med de som har en akademisk utbildning. Vid byte av 

referenskategori i utbildningsnivå visade resultatet att individer som har en akademisk 

utbildning har 2,8 gånger större sannolikhet att känna stora avancemangsmöjligheter, än 

individer med grundskola eller gymnasium som högsta utbildningsnivå. 

 

Män har mindre sannolikhet (0,72 OR) än kvinnor att känna små avancemangsmöjligheter. 

Detta bekräftades när referenskategorin i kön ändrades till man, vilket visade att kvinnor har 

större sannolikhet (1,39 OR) än män att känna små avancemangsmöjligheter. För varje år 

äldre individen är, är sannolikheten större (1,03 OR) att känna små avancemangsmöjligheter, 

jämfört med att känna varken stora eller små avancemangsmöjligheter. Det betyder att det är 

lägre sannolikhet att känna stora avancemangsmöjligheter för varje år äldre individen är. Som 

en sensitivitetsanalys gjordes en extra modell för att studera när ålder börjar spela roll för 

upplevelsen av avancemangsmöjligheter. Resultatet blev statistiskt signifikant vid 51 års ålder 

men det visade däremot inte på några skillnader, det var ungefär lika stor sannolikhet att 

känna stora som små avancemangsmöjligheter vid denna ålder. Vid 54 års ålder kunde dock 

tendenser till små avancemangsmöjligheter urskiljas, vilket kan bero på att de som är äldre 

inte är lika motiverade till att avancera i karriären som yngre. 

 

Gällande sektortillhörighet visar resultatet på att de som arbetar i offentlig sektor har mycket 

större sannolikhet (1,90 OR) att känna små avancemangsmöjligheter, jämfört med de som 

arbetar i privat sektor. Individer som har svarat “Kanske” på frågan om de upplever att de har 

svårt att få nytt jobb har mycket lägre sannolikhet att känna stora avancemangsmöjligheter, 

jämfört med de som har svarat ”Nej” och inte känner att de har svårt att få nytt jobb. Det 

innebär att individer som upplever att det är lätt att få nytt jobb har större sannolikhet att 

känna stora avancemangsmöjligheter. Individer som har specifik kompetens, det vill säga 

känner till andra arbetsgivare där de skulle ha stor nytta av det de har lärt sig i sitt nuvarande 

arbete, har lägre sannolikhet (0,31 OR) att känna små avancemangsmöjligheter, jämfört med 
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de som inte känner till andra arbetsgivare. Det innebär att individer som känner till andra 

arbetsgivare där de skulle ha stor nytta av det de har lärt sig i sitt nuvarande arbete har mycket 

större sannolikhet att känna stora avancemangsmöjligheter. 

4.2.2 Multivariat analys 

Resultatet som presenteras i tabell 2 kolumn 3–4 (modell 10) är kontrollerat för samtliga 

oberoende variabler (se avsnitt 7. Bilaga för stegvis multinominal regressionsanalys). För att 

med säkerhet kunna bekräfta eller förkasta respektive hypotes i studien var det av vikt att 

kontrastera referenskategorierna i den beroende variabeln. Det innebär att referenskategorin 

har ändrats till antingen små eller stora avancemangsmöjligheter i studiens mest 

betydelsefulla resultat. Resultatet följer samma mönster som resultatet nedan, det vill säga att 

när en individ har större sannolikhet att känna stora avancemangsmöjligheter, jämfört med 

varken stora eller små avancemangsmöjligheter, innebär det även att individen har större 

sannolikhet att känna stora avancemangsmöjligheter, jämfört med små 

avancemangsmöjligheter. 

 

När samtliga variabler inkluderades i modell 10 försvann en stor del av den statistiska 

signifikansen i variablerna faderns yrke, faderns utbildning samt eget yrke och 

utbildningsnivå. Resultatet visar på att individer vars fäder är kvalificerade arbetare har lägre 

sannolikhet (0,62 OR) att känna stora avancemangsmöjligheter, jämfört med individer vars 

fäder är högre tjänstemän. Sannolikheten att känna stora avancemangsmöjligheter minskade 

för individer med fäder som är kvalificerade arbetare, jämfört med resultatet i den univariata 

modellen. De som har en far med högskoleutbildning har lägre sannolikhet (0,43 OR) att 

känna stora avancemangsmöjligheter, jämfört med de som har en far med universitetsexamen. 

Det betyder att faderns utbildning till viss del har en positiv påverkan på de upplevda externa 

avancemangsmöjligheterna. I resultatet av faderns utbildning i den multivariata modellen 

minskade antalet statistiskt signifikanta värden markant i jämförelse med signifikansen i den 

univariata modellen. 

 

Individer i yrkeskategorin okvalificerade arbetare har 90% större sannolikhet att känna små 

avancemangsmöjligheter, jämfört med individer i yrkeskategorin högre tjänstemän. 

Okvalificerade arbetare har 83% lägre sannolikhet att känna stora avancemangsmöjligheter, 

jämfört med högre tjänstemän. Både kvalificerade arbetare och lägre tjänstemän har lägre 

sannolikhet att känna stora avancemangsmöjligheter, jämfört med högre tjänstemän. Individer 
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med grundskola/gymnasium som högsta utbildningsnivå har 78% större sannolikhet att känna 

små avancemangsmöjligheter, jämfört med individer som har en akademisk utbildning som 

högsta utbildningsnivå. Det innebär att individer med grundskola/gymnasium som högsta 

utbildningsnivå har lägre sannolikhet att känna stora avancemangsmöjligheter.  

 

Pseudo R2-värdet på 0,19 i tabell 2 modell 10 innebär att 19% av variansen i externa 

avancemangsmöjligheter förklaras av de oberoende variablerna i modellen. Pseudo R2 i den 

multivariata modellen ökade jämfört med Pseudo R2 i de univariata modellerna (tabell 2 

modell 1–9) eftersom R2 ökar ju fler variabler som inkluderas i modellen.  

 

Resultatet har visat att kön inte spelar någon roll för upplevelsen av externa 

avancemangsmöjligheter. Vidare visar resultatet att det finns ett positivt samband mellan 

ålder och små avancemangsmöjligheter. För varje år äldre en individ är, är sannolikheten 3% 

större att känna små avancemangsmöjligheter. Individer som arbetar i offentlig sektor har 

2,13 gånger större sannolikhet att känna små avancemangsmöjligheter, jämfört med de som 

arbetar i privat sektor. Individer som arbetar i offentlig sektor har 0,74 gånger lägre 

sannolikhet att känna stora avancemangsmöjligheter, jämfört med de som arbetar i privat 

sektor. I den multivariata modellen ökar sannolikheten att individer i offentlig sektor känner 

små avancemangsmöjligheter, jämfört med resultatet i den univariata modellen. De individer 

som har svarat “Kanske” på frågan om de har svårt att få nytt jobb har lägre sannolikhet (0,56 

OR) att känna små avancemangsmöjligheter, jämfört med de som känner att det är lätt att få 

nytt jobb. De som känner att det är svårt att få nytt jobb har lägre sannolikhet (0,2 OR) att 

känna stora avancemangsmöjligheter, jämfört med de som känner att det inte är svårt att få 

nytt jobb. Det betyder att om man känner att det är lätt att få nytt jobb är sannolikheten större 

att man känner stora avancemangsmöjligheter. De individer som har specifik kompetens, det 

vill säga känner till andra arbetsgivare där de skulle ha stor nytta av det de har lärt sig i sitt 

nuvarande arbete, har lägre sannolikhet (0,31 OR) att känna små avancemangsmöjligheter, 

jämfört med de som inte har specifik kompetens. 
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Tabell 2. Multinominal regressionsanalys av upplevelsen av 

externa avancemangsmöjligheter och socioekonomisk bakgrund. 

Oddskvoter 

 Univariat analys 
Modell 1–9 

Multivariat analys 
Modell 10  

 Små 
avancemangs-
möjligheter A) 

Stora 
avancemangs-
möjligheter A) 

Små 
avancemangs-
möjligheter A) 

Stora 
avancemangs-
möjligheter A) 

Faderns yrke 
Okvalificerade arbetare 
Kvalificerade arbetare 
Lägre tjänstemän 
Högre tjänstemän (referens) 

 
1,59* 
1,13 
1,33 
1 

 
0,47** 
0,48** 
0,67* 
1 

 
0,80 
0,71 
0,94 
1 

 
0,73 
0,62* 
0,75 
1 

Faderns utbildning 
Folk- eller grundskola 
Yrkesutbildning 
Realexamen 
Studentexamen 
Högskoleutbildning 
Universitetsexamen (referens) 
Fadern har ej gått i skolan 

 
2,14** 
2,00* 
1,23 
1,40 
2,08* 
1 
3,62*B) 

 
0,42** 
0,49** 
0,52* 
0,35** 
1,01 
1 
0,23B) 

 
2,09 
1,70 
2,12* 
1,25 
1,54 
1 
2,01B) 

 
1,01 
0,85 
0,65 
0,66 
0,43* 
1 
1,13B) 

Socioekonomisk klass 
Okvalificerade arbetare 
Kvalificerade arbetare 
Lägre tjänstemän 
Högre tjänstemän (referens) 

 
3,05** 
1,17 
1,77** 
1 

 
0,13** 
0,23** 
0,46** 
1 

 
1,90* 
1,21 
1,29 
1 

 
0,17** 
0,32** 
0,63* 
1 

Utbildningsnivå 
Grundskola/Gymnasium 
Eftergymnasial utbildning (ej 
akademisk) 
Akademisk utbildning (referens) 

 
2,40** 
1,42 
 
1 

 
0,35** 
0,64 
 
1 

 
1,78* 
1,67 
 
1 

 
0,65* 
0,95 
 
1 

Kön 
Man 
Kvinna (referens) 

 
0,72* 
1 

 
1,22 
1 

 
0,90 
1 

 
1,20 
1 

Ålder 1,03** 0,98** 1,03* 0,99 
Sektortillhörighet  
Offentlig 
Privat (referens) 

 
1,90** 
1 

 
0,64 
1 

 
2,13** 
1 

 
0,74* 
1 

Svårt att få nytt jobb 
Ja 
Kanske 
Nej (referens) 

 
1,15 
0,62 
1 

 
0,19** 
0,37** 
1 

 
0,83 
0,56* 
1 

 
0,20** 
0,34** 
1 

Specifik kompetens 
Ja 
Nej (referens) 

 
0,31** 
1 

 
2,60* 
1 

 
0,47** 
1 

 
1,53 
1 

n 1508 1508 1508 1508 
Pseudo R2 
Nagelkerke 

   
0,19 

 
0,19 

 
Notera:	*	Statistiskt	signifikant	på	0.05	nivå	|	**	Statistiskt	signifikant	på	0.01	nivå.	A)	Varken	stora	eller	små	
avancemangsmöjligheter	som	referenskategori.	B)	Mycket	lågt	n,	associationen	går	ej	att	tolka. 
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4.3 Sensitivitetsanalys  

För att välja ut de faktorer som var relevanta för studien genomfördes robusthetstester. I detta 

avsnitt följer en redogörelse av de variabler som skulle ha kunnat vara av relevans för 

upplevelsen av externa avancemangsmöjligheter men som har valts bort i den slutgiltiga 

modellen på grund av att de inte blev statistiskt signifikanta. 

 

För att ta reda på om individens etniska bakgrund hade någon betydelse för upplevelsen av 

externa avancemangsmöjligheter mättes etnicitet genom frågor där respondenten svarade på 

om dennes föräldrar är svenska eller om de har ursprung från ett annat land. Ingen av dessa 

faktorer var statistiskt signifikanta i vare sig den univariata eller den multivariata analysen och 

exkluderades därmed. Ytterligare en faktor som kunde tänkas påverka hur en individ uppfattar 

sina externa avancemangsmöjligheter var om man har barn i hushållet och i sådana fall hur 

många. Det visade sig att denna faktor inte heller var statistiskt signifikant och därför 

inkluderades inte barn i hushållet i den slutgiltiga modellen. Individens civilstånd visade sig 

inte heller ha någon betydelse för externa avancemangsmöjligheter i vare sig den univariata 

eller multivariata analysen och därför exkluderades den också från den slutgiltiga modellen. 

Övriga faktorer som testades men som inte blev statistiskt signifikanta var utbildningskrav i 

individens nuvarande befattning samt om individen ser sig vara kvar hos arbetsgivaren om ett 

år.  

 

Modellen har dessutom testats för interaktionseffekter. Det skulle kunna vara så att individens 

utbildningsnivå påverkar upplevelsen av externa avancemangsmöjligheter men att effekten av 

utbildning på externa avancemangsmöjligheter kan variera. Exempelvis kan effekten av 

utbildning se olika ut för individer med olika socioekonomisk bakgrund eller klasstillhörighet, 

vilket kan handla om en interaktionseffekt. För att testa för interaktion i modellen skapades 

interaktionsvariabler mellan faderns yrke och individens utbildningsnivå, samt mellan 

individens utbildningsnivå och yrke, som sedan fördes in i modellen tillsammans med övriga 

variabler. Det fanns en interaktionseffekt mellan kategorierna “Kvalificerade arbetare” i 

faderns yrke och “Eftergymnasial utbildning (ej akademisk)” i individens utbildningsnivå. Att 

individen väljer att läsa en eftergymnasial utbildning kan bero på om fadern är kvalificerad 

arbetare eller ej. Denna interaktionseffekt är inte förvånansvärd eftersom kvalificerade 

arbetare själva i stor utsträckning har en eftergymnasial utbildning, som till exempel 

yrkesutbildning, vilket kan innebära att individen har blivit påverkad av faderns val av 
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utbildning och yrke i sitt eget val av utbildning. Eftersom resultatet endast indikerade på en 

mindre interaktionseffekt i en av variablerna inkluderades inte någon av 

interaktionsvariablerna. Modellen ansågs därför validerad och modifierades inte. 
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5. Diskussion 
Uppsatsens inledande frågeställning var “Finns det ett samband mellan socioekonomisk 

bakgrund, som mäts genom faderns yrke och faderns utbildning, och upplevda externa 

avancemangsmöjligheter och hur ser sambandet i sådana fall ut?”. Resultatet i de två första 

univariata analyserna visar att ju högre socioekonomisk bakgrund (mätt genom faderns klass 

och utbildning) individen har, desto större upplevda externa avancemangsmöjligheter. Det 

innebär att uppsatsens frågeställning delvis besvaras och att uppsatsens första hypotes (ju 

högre socioekonomisk bakgrund individen har, desto större upplevda externa 

avancemangsmöjligheter) bekräftas. Resultatet skulle kunna bero på individens habitus och att 

individer som föds in i en hög socioekonomisk klass tenderar att uppmuntras till fortsatta 

studier, samt får tillgång till resurser som gynnar inlärning (Bourdieu, 1990; Wong, 2007). I 

och med det kan dessa individer få ett försprång, alternativt tycka att det är viktigare med 

akademisk utbildning än individer som föds in i en lägre socioekonomisk klass. Det kan även 

bero på att individer med högre klassbakgrund, genom föräldrarnas socioekonomiska 

klasstillhörighet, bland annat tenderar att få en bättre utbildningskvalitet av lärare (Bernstein, 

1971) och annorlunda behandling av omgivningen (Fiske m.fl., 2012:243). Detta kan tänkas 

stärka individens självförtroende och generera en uppfattning om större 

avancemangsmöjligheter senare i livet. Eftersom habitus överförs från föräldrar till barn är det 

föräldrarnas habitus som individen initialt tar med sig in i nya situationer, som till exempel till 

en ny arbetsplats. Om individens habitus inte stämmer överens med den nya miljöns habitus 

kan det resultera i att individen inte känner sig kompetent och därför inte anser sig ha så stora 

möjligheter att avancera i arbetslivet genom att byta arbetsgivare. Det finns givetvis även 

individer med låg socioekonomisk bakgrund som upplever stora externa 

avancemangsmöjligheter, vilket kan bero på att de har utökat sitt kulturella eller sociala 

kapital för att bättre anpassa sig till nya fält.  

 

Även uppsatsens andra hypotes bekräftades om att ju högre socioekonomisk klass (mätt 

genom individens yrke och utbildningsnivå), desto större upplevda avancemangsmöjligheter. 

Enligt Bourdieu (1990) har individer med lägre klass lägre ambitionsnivå och nöjer sig lättare 

med sin livssituation än individer med högre klass. Med hjälp av Bourdieu kan resultatet i 
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denna studie tolkas som att individer med lägre socioekonomisk klass anser sig ha små 

avancemangsmöjligheter eftersom de inte aspirerar att avancera. Vidare kan individer med 

högre socioekonomisk klass besitta ett symboliskt kapital som är viktigt inom fält på 

arbetsmarknaden, i form av exempelvis utbildning, klädsel och språkbruk. Det blir därför 

lättare för dessa individer att passa in i arbetsrelaterade miljöer och utvecklas i en riktning 

som kan generera externa avancemangsmöjligheter. 

 

Enligt Goldthorpes (2000) teori om klassojämlikheter kan resultatet att individer med hög 

socioekonomisk klass upplever större avancemangsmöjligheter också bero på att individer 

med hög socioekonomisk klass blir högt belönade av arbetsgivare. Detta eftersom 

arbetstagare med hög socioekonomisk klass vanligen består av tjänstemän som tenderar att ha 

arbetsuppgifter som är mer kvalificerade och svårare att övervaka än arbetstagare med låg 

socioekonomisk klass. Det tenderar även att vara svårare att ersätta arbetstagare inom denna 

yrkeskategori på grund av att det råder brist på arbetsmarknaden på individer med tillräckligt 

specifika kvalifikationer. För att locka till sig och behålla arbetstagare av denna karaktär 

måste arbetsgivaren erbjuda god ersättning bestående av bland annat lön, 

anställningsförmåner och karriärmöjligheter. Det kan betyda att personer med hög 

socioekonomisk klasstillhörighet upplever större avancemangsmöjligheter eftersom 

arbetsgivare använder utvecklings- och karriärmöjligheter som belöning för att locka till sig 

dessa arbetstagare. 

 

Resultatet skulle även kunna bero på att individer har olika möjligheter att avancera beroende 

på deras socioekonomiska klass. Detta eftersom tidigare studier har visat på att arbetsgivare 

premierar arbetstagare från högre klass, samt att rekryterare undermedvetet favoriserar 

individer som besitter egenskaper som associeras med hög socioekonomisk klass (Foschi, Lai 

& Sigerson, 1994; Laurison & Friedman, 2016; Pager & Karafin, 2009; Rivera & Tilcsik, 

2016). Individer med hög socioekonomisk klass har generellt säkrare anställningar och 

återfinns i mer auktoritära företag, vilket kan gynna individens meriter. Det kan även vara så 

att individen själv upplever att arbetsgivare värderar kandidater olika utifrån deras 

socioekonomiska klasstillhörighet. Exempelvis skulle det kunna vara så att individer med hög 

socioekonomisk klass blir uppsökta av arbetsgivare och få erbjudanden om arbetstillfällen i 

större utsträckning än individer med låg socioekonomisk klass. Det kan i sådana fall bero på 

att individer med hög socioekonomisk klass har ett bredare kontaktnät inom branschen de är 

yrkesverksamma i, eftersom det är vanligt förekommande med socialt nätverkande i dessa 
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sammanhang, och därför upplever sig ha större externa avancemangsmöjligheter. Externa 

avancemangsmöjligheter är enligt Tåhlin (2007) en naturlig följd av socioekonomisk klass. I 

uppsatsen är individer med låg socioekonomisk klass arbetare, vilket innebär att de tillhör en 

bransch där avancemangsmöjligheterna tenderar att vara mer begränsade än i 

tjänstemannasektorn. Att individer med låg socioekonomisk klass i större grad återfinns i 

arbetaryrken kan vara en effekt av att de har mer begränsade möjligheter än individer med 

hög socioekonomisk klass.  

 

Resultaten visar att individens egen socioekonomiska klass (yrke och utbildningsnivå) har 

större betydelse för upplevelsen av avancemangsmöjligheter än individens socioekonomiska 

bakgrund (faderns yrke och faderns utbildning). Detta resultat förkastar studiens tredje 

hypotes om att individens socioekonomiska bakgrund (mätt genom faderns yrke och 

utbildning) har starkare påverkan på externa avancemangsmöjligheter, än individens egen 

socioekonomiska klass. Faderns yrke och faderns utbildning hade betydelse för upplevelsen 

av externa avancemangsmöjligheter när enbart dessa faktorer inkluderades i modellen. När 

individrelaterade faktorer, som yrke och utbildningsnivå, lades till minskade den statistiska 

signifikansen i bakgrundsfaktorerna. Socioekonomisk klass (yrke och utbildningsnivå) var 

däremot fortsatt statistiskt signifikant efter att kontrollfaktorer lades till, vilket innebär att 

socioekonomisk klass är den faktor som har störst betydelse för upplevelsen av externa 

avancemangsmöjligheter. Det innebär att den andra delen av studiens frågeställning, om hur 

sambandet ser ut, besvaras genom att det finns ett samband mellan socioekonomisk bakgrund 

och externa avancemangsmöjligheter men att socioekonomisk klass, mätt genom individens 

eget yrke och utbildningsnivå, har större betydelse för upplevelsen av externa 

avancemangsmöjligheter.  

 

Resultatet går att tolka genom Bourdieus (1990) teori om habitus, fält och kapital. Det går att 

anta att individens socioekonomiska klasstillhörighet är starkt korrelerad med föräldrarnas, 

eftersom föräldrarnas habitus påverkar individens val i livet. När individen startar sitt 

yrkesverksamma liv får individen däremot en egen socioekonomisk klasstillhörighet och 

tillhör inte längre föräldrarnas socioekonomiska klass. När individen kliver in i sin valda 

bransch måste individen förhålla sig till det kapital som kan anpassas till det nya fältet. Det är 

genom det nya fältet som individen producerar sin verklighet, vilket påverkar hur individen 

uppfattar sin omgivning (Webb, Schirato & Danaher, 2002:21–25). Det innebär att det är 
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individens nuvarande situation, till exempel socioekonomisk klasstillhörighet, som påverkar 

hur individen uppfattar sina externa avancemangsmöjligheter.  

 

Vidare utfördes ytterligare analyser där individens utbildningsnivå kontrasterades mot 

grundskola/gymnasienivå istället för akademisk utbildning. Detta visade på att individer med 

akademisk utbildning har större sannolikhet att känna stora avancemangsmöjligheter. I 

studiens datamaterial finns ett mönster av att individer som tillhör yrkeskategorin tjänstemän 

har en akademisk utbildning. Det kan innebära att dessa individer är mer medvetna om sitt 

eget värde och behovet på arbetsmarknaden, än individer som inte har en akademisk 

utbildning. Individer med hög utbildningsnivå och låga externa avancemangsmöjligheter kan 

till exempel ha ett specialistyrke som det inte går att avancera inom just på grund av dess 

specificitet.  

 

Sambandet mellan kön och avancemangsmöjligheter som studeras i den univariata analysen 

visade att män har lägre sannolikhet än kvinnor att uppleva små avancemangsmöjligheter, i 

jämförelse med att uppleva varken stora eller små avancemangsmöjligheter. När detta 

samband sedan kontrollerades för faktorer relaterade till bakgrund, arbete och individuella 

skillnader var kön inte längre statistiskt signifikant. Att det främst var individer i åldrarna 45–

49 som kände varken stora eller små avancemangsmöjligheter kan bero på att de känner sig 

trygga i sin arbetssituation på den nuvarande arbetsplatsen och att de inte är intresserade av 

vidare avancemang i karriären. Det skulle även kunna gälla individer i åldrarna 50–55 som 

kände lägst externa avancemangsmöjligheter. Resultatet i denna studie visade att individer i 

åldrarna 35–39 kände störst externa avancemangsmöjligheter. Det kan bero på att dessa 

individer har mycket kulturellt kapital och därmed är attraktiva på marknaden, samt att de 

eventuellt lockas av nya utmaningar i karriären och söker externa möjligheter av den 

anledningen. Vidare visar resultatet att individer i offentlig sektor har större sannolikhet att 

känna små avancemangsmöjligheter än individer i privat sektor. En anledning till detta kan 

vara att arbetsgivare inom offentlig sektor inte har lika stora möjligheter att locka till sig 

arbetstagare genom goda förmåner eller höga löner, vilket gör att rörligheten blir mindre inom 

offentlig sektor än i privat. Resultatet visar även på att individer i privat sektor i störst 

utsträckning kände varken stora eller små avancemangsmöjligheter. I offentlig sektor kan det 

vara lättare att veta vilka externa avancemangsmöjligheter man har eller inte har, till skillnad 

från individer som arbetar i privat sektor eftersom de kan ha oändliga alternativ. Detta kan ha 
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bidragit till att individer i offentlig sektor i större utsträckning svarade antingen stora eller 

små på frågan om upplevda externa avancemangsmöjligheter. 

 

Syftet med denna uppsats var att undersöka om det finns ett samband mellan socioekonomisk 

bakgrund och upplevelsen av externa avancemangsmöjligheter, samt att med hjälp av teori, 

tidigare forskning och resultatet i denna studie kunna förklara det eventuella sambandet. 

Förväntningen på resultatet stämde överens med studiens empiri, det vill säga att det finns en 

positiv korrelation mellan socioekonomisk bakgrund och upplevda externa 

avancemangsmöjligheter (främst i den univariata analysen). Resultatet visar att 

socioekonomisk klass har en stor påverkan på upplevda externa avancemangsmöjligheter 

främst i offentlig sektor. För framtida forskning skulle det därför kunna vara av intresse att 

göra en djupare analys på sektorskillnader i upplevda externa avancemangsmöjligheter genom 

att dela upp analysen på sektortillhörighet.  

 

Slutligen kan resultatet i studien vara till hjälp vid organisationers mångfaldsarbete eftersom 

det är eftersträvansvärt för en organisation att ha variation i sammansättningen av 

medarbetare, med avseende på etnicitet, ålder, kön, socioekonomisk bakgrund och klass. 

Resultatet visar på att det till stor del är individer med låg socioekonomisk klass som känner 

små avancemangsmöjligheter. Vetskapen om detta kan bidra till att individer som arbetar med 

rekrytering, så som personalansvariga och ansvariga rekryterare, utformar rekryterings- och 

selektionsprocesser på ett sätt som ger alla arbetssökande en likvärdig uppfattning om sin 

anställningsbarhet och sina möjligheter att få jobb. Detta skulle kunna tänkas bidra till att 

minska upplevelsen av ojämlikheter mellan olika socioekonomiska grupper i samhället. 

5.1 Kritisk reflektion  

I LNU är frågan om individens upplevelse av externa avancemangsmöjligheter utformad på så 

sätt att respondenten har fått skatta sin subjektiva upplevelse av sina externa 

avancemangsmöjligheter. Detta kan vara problematiskt eftersom individer uppfattar och 

värderar sina karriärmöjligheter på olika sätt, vilket skulle kunna innebära ett förvridet resultat 

i studien. Vidare kan studiens tillvägagångssätt att mäta yrke genom EGP ha varit 

problematiskt eftersom det kan ha resulterat i att individer har delats in i felaktiga kategorier. 

Exempelvis tillhör majoriteten av individerna kategorin högre tjänstemän, vilket kan ha givit 

ett felaktigt resultat. Eftersom studiens beroende variabel är av subjektiv karaktär hade ett 
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alternativ kunnat vara att ha en subjektiv fråga där individen själv får avgöra sin sociala 

klasstillhörighet. Det är även värt att nämna att studiens R2-värde är relativt lågt, vilket kan 

betyda att det finns andra variabler som bättre kan förklara sambandet. Exempelvis skulle 

individens personlighet, handlingskraftighet eller positiva inställning kunna förklara 

sambandet bättre, liksom arbetsrelaterade variabler som om individen gillar sitt arbete. 
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7. Bilaga 
Tabell 1. Stegvis multinominal regressionsanalys av externa 

avancemangsmöjligheter och socioekonomisk bakgrund. 

Oddskvoter 
	

	
*	Signifikant	på̊	0.05	nivå̊	|	**	Signifikant	på	0.01	nivå̊.	A)	Varken	stora	eller	små	avancemangsmöjligheter	som	referenskategori.	B) Mycket	lågt	n,	associationen	
går	ej	att	tolka.  

Variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

 Små 
möjligheter A) 

Stora 
möjligheter A) 

Små 
möjligheter A) 

Stora 
möjligheter A) 

Små 
möjligheter A) 

Stora 
möjligheter A) 

Små 
möjligheter A) 

Stora 
möjligheter A) 

Faderns socioekonomiska klass 
Okvalificerade arbetare 
Kvalificerade arbetare 
Lägre tjänstemän 
Högre tjänstemän (referens) 

 
0,99 
0,80 
1,12 
1 

 
0,621 
0,62* 
0,83 
1 

   
0,82 
0,75 
1,073 
1 

 
0,8 
0,68 
0,87 
1 

 
0,80 
0,71 
0,94 
1 

 
0,73 
0,62* 
0,75 
1 

Faderns utbildningsnivå 
Folk- eller grundskola 
Yrkesutbildning 
Realexamen 
Studentexamen 
Högskoleutbildning 
Universitetsexamen (referens) 
Fadern har ej gått i skolan 

 
2,07* 
2,21* 
1,15 
1,37 
1,90 
1 
3,98* B) 

 
0,59* 
0,58 
0,61 
0,36** 
1,09 
1 
0,34 B) 

   
1,29 
1,71 
1,04 
1,22 
2,30 
1 
2,08* B) 

 
0,79 
0,70 
0,66 
0,42** 
0,94 
1 
0,88 B) 

 
2,09 
1,70 
2,12* 
1,25 
1,54 
1 
2,01 B) 

 
1,01 
0,85 
0,65 
0,66 
0,43* 
1 
1,13 B) 

Socioekonomisk klass 
Okvalificerade arbetare 
Kvalificerade arbetare 
Lägre tjänstemän 
Högre tjänstemän (referens) 

   
11,40** 
2,83** 
2,86** 
1 

 
4,97** 
2,859** 
1,783** 
1 

 
2,56** 
1,21 
1,38 
1 

 
0,14** 
0,28** 
0,60* 
1 

 
1,90* 
1,21 
1,29 
1 

 
0,17** 
0,32** 
0,63* 
1 

Utbildningsnivå 
Grundskola/Gymnasium 
Eftergymnasial utbildning (ej 
akademisk) 
Akademisk utbildning (referens) 

   
2,55** 
1,272 
 
1 

 
1,53** 
1,18 
 
1 

 
1,79** 
1,24 
 
1 

 
0,79 
0,99 
 
1 

 
1,78* 
1,67 
 
1 

 
0,65* 
0,95 
 
1 

Kön 
Man 
Kvinna (referens) 

     
0,70* 
1 

 
1,37* 
1 

 
0,90 
1 

 
1,20 
1 

Ålder     1,04** 0,97* 1,03* 0,99 

Sektortillhörighet  
Offentlig 
Privat (referens) 

       
2,13** 
1 

 
0,74* 
1 

Svårt att få nytt jobb 
Ja 
Kanske 
Nej (referens) 

       
0,83 
0,56* 
1 

 
0,20** 
0,34** 
1 

Specifik kompetens 
Ja 
Nej (referens) 

       
0,47** 
1 

 
1,53 
1 

Pseudo R2  
Nagelkerke 

 
0,04 

  
0,09 

  
0,14 

  
0,19  

n 1508 1508 1508 1508 1508 1508 1508 1508 


