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Sammanfattning 

Kvinnor och män på den svenska arbetsmarknaden återfinns ännu idag inom olika 

sektorer, yrken och branscher. Trots flertalet tidigare forskningar samt politiska insatser 

har vi inte nått en jämställd arbetsmarknad. I denna studie avser vi att undersöka 

könsskillnaderna i upplevda avancemangsmöjligheter och huruvida det förefaller sig i 

både de högre och lägre befattningarna. Det teoretiska ramverket utgår från teorier som 

vanligtvis används för att förklara könssegregeringen på arbetsmarknaden, nämligen 

glastaket, glashissen och diskriminering. Tidigare forskning som har undersökt detta 

fenomen har visat på att kvinnor förr eller senare stöter på barriärer som hindrar de till 

avancemang. Viss forskning menar på att dessa hinder förekommer i de högre 

positionerna, medan annan forskning menar på att det förekommer i de lägre positionerna. 

Denna studie baserar sig på datamaterial från Levnadsnivåundersökningen 2010, där 

urvalet består av män och kvinnor i åldrarna 25–60 som har en anställning. Resultatet 

visar på att det är högre sannolikt att en man upplever interna avancemangsmöjligheter, 

än en kvinna. Däremot visar resultatet inte på att individers familjeliv har en effekt på 

upplevda interna avancemangsmöjligheter. Vid en uppdelning av de olika befattningarna 

visar resultatet vidare på att enbart kvinnor i de lägre befattningarna upplever sig ha svårt 

att avancera sig internt jämfört med män. Vid kontroll av individ- och arbetsrelaterade 

faktorer visar resultatet på att könsskillnaderna består enbart för respondenter i de lägre 

positionerna, vilket vidare stämmer överens med teorin om glashissen.  
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Inledning 
 
”Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv” – så lyder det 

övergripande målet för jämställdhetspolitiken (Prop. 2017/18:1: 8). Men hur långt har vi 

egentligen kommit? 

 

Ett jämställt samhälle når vi först när alla samhällsområden är likvärdigt fördelat mellan könen 

(Ibid.). Sverige är idag ett av världens mest jämställda länder inom en rad olika områden - men 

på arbetsmarknaden har vi fortfarande en omfattande könssegregation (SOU 2014:81). Den 

svenska arbetsmarknaden har länge varit könssegregerad. En bakgrund till detta är att kvinnor, 

i jämförelse med män, har stött på strukturella hinder i samhället som har missgynnat deras 

position - både i samhället och i arbetslivet. I samband med industrialismens framväxt på 1800-

talet började däremot dessa strukturer att förändras (SOU 2004:43). Diskrimineringen började 

bekämpas genom lagstiftningar och inom arbetsmarknaden infördes det, år 1939, en lag där 

förvärvsarbetande kvinnor inte längre kunde avskedas på grund av havandeskap, förlossning 

eller giftermål (SCB, 2016). Detta blev det första steget mot en jämställd arbetsmarknad. Sedan 

dess har andra lagar införskaffats med samma syfte, och idag har vi diskrimineringslagen som 

trädde i kraft 2009 (SFS 2008:567). 

 

Trots flertalet politiska insatser för att främja könsskillnaderna på arbetsmarknaden, samt även 

den omfattande forskningen inom detta ämne, uppmätte Medlingsinstitutet (2017) att kvinnor 

år 2016 tjänade i genomsnitt 88 procent av männens lön. Könssegregeringen består därmed 

vilket även visar sig i den stora variationen för könen mellan olika sektorer, där kvinnor 

dominerar i den offentliga sektorn och män i den privata sektorn. Den största löneskillnaden 

återfinns inom landstinget och en förklaring till detta är den ojämna fördelningen över yrken. 

Trots att kvinnor dominerar inom landstinget arbetar de flesta som undersköterskor, medan de 

få män som arbetar inom denna sektor är läkare (Ibid.). 

  

Tidigare forskning har visat på att könsskillnaderna även återfinns vid avancemangsmöjligheter 

(Albrecht m.fl., 2003; Morrison m.fl., 1994). Statistik från SCB (2016) visar att andelen 

kvinnliga chefer på den svenska arbetsmarknaden är 37 procent mot andelen manliga chefer 

som är 63 procent. Många forskare menar att detta beror på ett så kallat glastak som gör att 

kvinnor har det svårare att nå chefspositioner än män (Ibid.) Däremot finns det också forskare 
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som motsäger detta och istället ger förklaringen att kvinnor inte når toppositioner av 

anledningen att de är överrepresenterade i yrken som saknar karriärmöjligheter (Bihagen & 

Ohls, 2006). I SOU (2015:50) framgår det dock att män som arbetar inom den offentliga 

sektorn, som är kvinnodominerad och tenderar att sakna karriärmöjligheter, oftast avancerar sig 

snabbt och tar sig till högre befattningar i jämförelse med kvinnor. Frågan är därmed diffus, 

och i denna studie vill vi undersöka hur det faktiskt ser ut på den svenska arbetsmarknaden 

idag. 

  

Syfte 
 

Syftet med detta arbete är att få en bredare förståelse om könsskillnader i upplevda 

avancemangsmöjligheter, i både de lägre och högre befattningarna på den svenska 

arbetsmarknaden. Undersökningen har följande frågeställningar:  

 Är diskriminering ett faktum vid könsskillnader i upplevda avancemangsmöjligheter? 

 Skiljer sig könsskillnaderna i upplevda avancemangsmöjligheter på högre befattningar, 

jämfört med lägre befattningar? 

 

Disposition 
 

Uppsatsen inleds med ett avsnitt där det teoretiska ramverket samt den tidigare forskningen 

presenteras. Sedan följer ett metodavsnitt där studiens datamaterial och de operationaliseringar 

som har gjorts redovisas för. Avsnittet avslutas med regressionsdiagnostik och 

metoddiskussion. Därefter introduceras studiens resultatavsnitt med en presentation av de 

inkluderade variablerna genom deskriptiv statistik. Vidare redogörs det centrala sambandet 

mellan kön och upplevda avancemangsmöjligheter genom en bivariat analys. Detta följs upp 

med tre multivariata analyser vilka presenteras genom tabeller och i skrift. Den första 

multivariata analysen ger en överblick på sambanden av hela urvalet, medan de två resterande 

analyserna är uppdelade efter respondenternas position med syftet att undersöka huruvida det 

föreligger skillnader bland individer som besitter höga positioner och individer som besitter 

låga positioner. Resultatavsnittet avslutas sedan med en resultatanalys. I studiens sista avsnitt 

förs en diskussion kring de viktigaste resultaten och slutsatserna som tidigare presenterats för. 

Diskussionsavsnittet avslutas med en kritisk reflektion. 
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Tidigare forskning 
 
I Sverige förekommer det både horisontell och vertikal segregering på arbetsmarknaden. Det 

förstnämnda innebär att kvinnor och män tenderar att arbeta inom olika yrken, sektorer och 

branscher, medan det sistnämnda innebär att de olika könen tenderar att besitta olika positioner 

(SOU, 2014:81). I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som har undersökt dessa 

empiriska faktum. Forskningen ger en inblick på hur arbetsmarknaden ser ut idag och ger oss 

möjliga förklaringar till varför genom individ- och organisationsorienterade perspektiv. De 

teorier som tas upp är teorier som oftast används för att förklara könssegregeringen på 

arbetsmarknaden, nämligen glastaket, glashissen och diskriminering.  

   

Vad beror den könssegregerade arbetsmarknaden 

på? 
 

I EU-länder tar allt fler kvinnor in sig på arbetsmarknaden och ökar sysselsättningsnivån, trots 

detta förstärks könssegregeringen (Bettio & Verashchagina 2009). Orsakerna till detta fenomen 

kan förklaras genom olika analytiska nivåer, nämligen individuella och organisatoriska (SOU 

2014:30). 

 

Individorienterad förståelse 
 
Den individorienterade förståelsen utgår från att det finns biologiska skillnader mellan män och 

kvinnor som har skapats utifrån socialisationen (Meyerson & Kolb, 2000). Förespråkare för 

detta perspektiv menar på att alla individer har samma tillgång att avancera sig på 

arbetsmarknaden, men att kvinnor däremot har sämre förutsättningar. Boye och Evertsson 

(2014) påpekar att det finns föreställningar om att kvinnor inte presterar lika bra som män på 

arbetsplatsen och att de därmed inte är lika konkurrenskraftiga. Andra föreställningar är att 

kvinnor, genom socialisationen, har utvecklat beteenden, egenskaper och förmågor - till 

exempel en inneboende rädsla för framgång och en ovilja att ta risker - som inte passar in i 

chefsroller (Horner, 1972; Riger & Galligan, 1980). Ytterligare forskning har visat på att 

kvinnor väljer bort yrkeskarriären för att lägga fokus på familjelivet, vilket också är en 

bidragande orsak som minskar deras kvalifikationer på arbetsmarknaden (Bygren & Gähler 

2012). 
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Bygren och Gähler (2012) menar på att familjeansvaret påverkar både kvinnor och mäns 

kvalifikationer och karriärmöjligheter. Då höga positioner ofta har krav på heltidsarbete samt 

även flexibilitet, exempelvis gällande övertidsarbete, blir det svårt att kombinera familjeliv med 

yrkesliv (Edlund m.fl, 1990). Eftersom kvinnor fortfarande har huvudansvaret för familjen då 

de bland annat tar ut mer föräldraledighet i jämförelse med män (Albrecht m.fl. 2003), antas 

det att kvinnor som är sambo eller gifta samt har barn får minskade chanser att nå toppositioner 

(Baron & Bielby, 1985). Forskning har också visat att män som är sambo eller gifta och har 

barn istället får ökade chanser att nå toppositioner (Ibid.; Hill, 1980). För män kan därmed 

familjebildningen ge en positiv effekt. En möjlig orsak är att familjebildning ger en bild av 

mognad och engagemang när det gäller mäns lämplighet att få toppositioner, medan samma 

fenomen signalerar svagare engagemang för kvinnor (Ibid.). Till grund av liknande faktorer 

menar Eriksson (2000) att kvinnor och män har olika förutsättningar för att göra karriär. 

Kvinnor måste ständigt bryta de normer som finns, kring bland annat föräldraskap, för att visa 

att de är tillgängliga för att göra karriär.  

 

Andra empiriska studier har dessutom påvisat att kvinnor i högre utsträckning missgynnas på 

arbetsplatser även när de har liknande erfarenheter samt liknande familjeliv som män (Mueller 

m.fl., 1994; Wright m.fl., 1995). Bielby och Bielby (1998) undersökte i sin studie om kvinnor 

ansträngde sig mindre i sin yrkeskarriär på grund av deras familjeansvar. De kom fram till att 

kvinnor bidrar med en ännu starkare arbetsinsats jämfört med män med samma livssituation, 

vilket därmed motsäger föreställningarna om att kvinnor inte presterar lika bra på 

arbetsmarknaden som män.  

  

Organisationsorienterad förståelse 
 
Forskning som har kritiserat den individorienterade förståelsen hävdar att det inte finns en 

bestående skillnad mellan kvinnor och män. De menar på att könsskillnaderna på 

arbetsmarknaden måste studeras genom, samt ta hänsyn till, organisatoriska strukturer och 

organisatoriska kulturer (Kanter, 1977). Forskare med ett organisationsorienterat perspektiv 

riktar istället fokus på olika begränsningar och möjligheter som den enskilde individen får 

genom den arbetsorganisatoriska miljön (Hultin, 1998). Företrädare för detta perspektiv 

fokuserar således istället på strukturella barriärer i organisationer (Meyerson & Kolb, 2000). 

Här antas skillnaderna mellan kvinnor och män grunda sig i den organisatoriska strukturen 

snarare än på individuella egenskaper. Enligt detta perspektiv beror män och kvinnors olika 
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villkor på att manliga egenskaper antas vara normen på en arbetsplats, och värderas därmed 

högre än de egenskaper som associeras med kvinnor. Detta kan i sin tur ge en förklaring till att 

män ofta prioriteras i befordringssituationer, vilket innebär att det inte grundar sig på sakliga 

bedömningar utan på stereotypiska uppfattningar om kvinnor och män (Kanter, 1977; Morrison 

m.fl, 1994).  Kanter (1977) var en av de första som kritiserade de individuella förklaringarna 

till könssegregeringen på arbetsmarknaden. Hon menar på att “the job makes the person” (s.9), 

vilket innebär att män och kvinnors olika beteenden skapas av den position de besitter i en 

arbetsorganisation. Vidare menar hon på att män mer ofta än kvinnor har goda 

karriärmöjligheter, vilket ger dem ett gott självförtroende samt högre förväntningar att avancera 

sig i karriären. Även Bihagen och Ohls (2006) uppmärksammade att män har bättre 

karriärmöjligheter än kvinnor. Den förklaringen de ger är att kvinnodominerade yrken återfinns 

inom den offentliga sektorn, i så kallade dead-end-jobs, som generellt ger relativt få 

avancemangsmöjligheter. 

 

Enligt Kanter (1977) påverkar könsfördelningen på en arbetsplats individernas möjligheter till 

karriärutveckling.  Hon menar att det kön som är i majoritet på en arbetsplats, vilket oftast är 

män, får mer makt och möjligheter än det kön som är i minoritet, vilket oftast är kvinnor. Detta 

leder i sin tur till att män utvecklar beteenden och attityder som ger dem fördelar till att avancera 

sig i arbetet, medan kvinnor istället får mindre makt och möjligheter, och har därför inte heller 

samma chans till att avancera sig. En mansdominerad arbetsplats kan dessutom, enligt Kanter, 

leda till exkludering av kvinnor när det gäller befordran och rekrytering vilket hon förklarar 

genom homosocial representation. Enligt detta begrepp föredrar personer att umgås med andra 

personer som liknar de själva, vilket i detta sammanhang återspeglas på att män ofta anställer 

och befordrar andra män framför kvinnor (Ibid.).  

 

Många forskare har kritiserat Kanter då hon utesluter könsmaktsperspektivet (se t.ex. Acker 

1990; Kvande & Rasmussen 1990). Kritiken riktas mot att det inte handlar om vilket kön som 

har majoritet eller minoritet i en organisation, då könssegregationen består. Flera studier har 

dessutom visat att män som är en minoritet på kvinnodominerade arbetsplatser i själva verket 

gynnas (SOU 2015:50). De har visat på att män åker i en så kallad glashiss upp till högre 

positioner. I jämförelse med kvinnor avancerar de sig istället snabbt och når de högre 

positionerna även i de kvinnodominerade yrkena (Ibid.). Forskning har också visat att det är 

lättare för kvinnor att nå toppositioner inom mansdominerade områden, än i yrken som är 
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kvinnodominerade. Däremot är det i inget av fallen lättare för kvinnor att bli chefer i jämförelse 

med män (SOU 1998:6).  

 

Glastak 
 
Glastaket är en teori som belyser att kvinnor i större uträckning än män möter osynliga barriärer 

ju högre upp i arbetet de kommer, vilka hindrar deras avancemangsmöjligheter (Morrison m.fl., 

1994). I jämförelse med män, som kan klättra vidare på arbetsmarknaden utan större problem, 

möter kvinnor dessa strukturella hinder just för att de är kvinnor och inte på grund av att de 

saknar kompetens. I boken “Breaking the glass ceiling” som grundar sig i en treårig 

undersökning av kvinnliga amerikanska chefer, belyser Morrison m.fl. olika hinder kvinnorna 

har haft för att nå toppen. Författarna visar bland annat att glastaket kan finnas på alla olika 

nivåer inom organisationer, samt att kvinnor som har lyckats ta sig förbi glastaket oftast utsätts 

för större press och förväntningar i jämförelse med män. 

  

Förekomsten av glastaket på den svenska arbetsmarknaden har också undersökts i flera studier. 

Albrecht m.fl. (2003) har utfört en studie som bekräftar att glastaket är ett faktum i Sverige. I 

sin studie kontrollerar författarna för andra bakomliggande individrelaterade faktorer som kan 

vara tänkbara orsaker till de stora könsskillnaderna i toppositionerna. Dessa faktorer var bland 

annat utbildning, ålder och etnicitet. Resultatet visade dock att ingen av dessa faktorer var en 

avgörande orsak till könsgapet och författarna konstaterade därmed att könssegregeringen 

bland de högre befattningarna på den svenska arbetsmarknaden beror på just kön. 

 

En studie baserat på europeisk data visar på att glastaket är särskilt framträdande i de 

skandinaviska länderna som har en generös familjepolitik (Arulampalam m.fl., 2007). Detta 

beror enligt författarna på att den långa föräldraledigheten bidrar till långa karriärsavbrott som 

därmed påverkar kvinnors avancemangsmöjligheter negativt. Albrecht m.fl. (2003) har istället 

studerat den svenska familjepolitikens effekt på kvinnors yrkeskarriär och visade, i likhet med 

Arulampalam m.fl., på att det finns ett negativt samband mellan familjepolitiken och 

löneutveckling. Att kvinnor inte når toppositioner förklarar författarna genom att kvinnor tar ut 

avsevärt mer i föräldraledighet i jämförelse män. Till grund av detta beslutar därför arbetsgivare 

att inte erbjuda kvinnor positioner som ger avancemangsmöjligheter (Ibid.), något som också 

kan benämnas som statistisk diskriminering (Phelps, 1972). 
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 Det finns också forskning som visar på att glastaket inte finns. I en studie av Bihagen och Ohls 

(2006) undersöktes huruvida kvinnor har mer begränsade karriärmöjligheter än män. Deras 

resultat visade att kvinnor, i jämförelse med män, stöter på störst hinder för avancemang i de 

lägre yrkeshierarkierna, och att dessa hinder försvagas ju högre upp i hierarkin de når vilket 

därmed motsäger teorin om glastaket. 

 

Diskriminering 
 
Många forskare som har studerat kvinnors villkor inom olika organisationer har visat på att 

könssegregeringen beror på att kvinnor är just kvinnor. Forskningen menar därmed att det 

kretsar kring olika former av diskriminering (Lindgren & Mannberg-Zackari, 1996). Enligt 

Beckers teori (1971) uppstår preferensdiskriminering när arbetsgivare, andra anställda eller 

kunder föredrar en viss typ av grupp framför en annan. En arbetsgivare kan exempelvis föredra 

att arbeta med män framför kvinnor eller vita framför svarta. Det är dessutom relativt vanligt 

att en arbetsgivare rekryterar en individ med liknande utbildning och bakgrund som de själva, 

vilket innebär att det finns en tendens att kvinnor anställer andra kvinnor och att män anställer 

andra män (Eriksson-Zetterqvist & Styhre, 2007). Detta kan, enligt Becker (1971) dels leda till 

segregering inom befordring och dels till lönediskriminering. Då det oftast är män som besitter 

de ledande positionerna i en organisation, befordrar de också oftast män, vilket kan ge en 

förklaring till könssegregeringen på den svenska arbetsmarknaden (Prop. 2014/15:1).  

  

I likhet med Albrecht m.fl. (2003) samt Arulampalam m.fl. (2007) uppmärksammade Blau och 

Kahn (2013) i en amerikansk studie att familjepolitiken som finns i de skandinaviska länderna 

påverkar kvinnor negativt på arbetsmarknaden. Enligt Blau och Kahn leder detta således till att 

kvinnor utsetts för statistisk diskriminering för arbeten i högre positioner. Statistisk 

diskriminering uppstår nämligen när en arbetsgivare saknar information om en arbetstagares 

kompetens eller produktivitet och baserar sitt beslut om anställning eller befordran på allmän 

information eller fakta om individen utifrån dess grupptillhörighet (Phelps, 1972). Denna bias 

kan exempelvis innefatta att det är just kvinnor som gör karriärsavbrott för att vara föräldraledig 

i högre utsträckning än män (Halldén, 2014). Arbetsgivaren väljer då, utifrån sin uppfattning 

om gruppen, att befordra en man framför en kvinna och inte utifrån individens kompetens och 

produktivitet (Phelps, 1972). 
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Hypoteser 
 
Att kvinnor diskrimineras på arbetsmarknaden visar sig bland annat genom att de inte får lika 

höga positioner som män (Becker, 1971). En vanlig orsak till att kvinnor diskrimineras är 

kopplat till familjelivet. Blau och Kahn (2013) gav förklaringen att diskriminering förekommer 

i länder som har en generös familjepolitik. Även Albrecht m.fl. (2003) påstår i sin studie att 

kvinnor missgynnas på arbetsmarknaden av anledningen att de tar ut mer föräldraledighet än 

män. Mueller m.fl. (1994) och Wright m.fl. (1995) påpekade dock i sina studier att 

könsdiskrimineringen gäller även när männen har liknande erfarenhet samt familjeliv som 

kvinnorna. Utifrån denna bakgrund, studiens första frågeställning och studiens syfte har 

följande hypotes formulerats: 

  

1. Kvinnor diskrimineras på arbetsmarknaden och upplever lägre interna 

avancemangsmöjligheter än män, givet samma erfarenhet samt familjeliv. 

  

Enligt den organisationsorienterade förståelsen beror könssegregeringen på arbetsmarknaden 

på strukturella barriärer i organisationer. Ett av dessa hinder är glastaket som har undersökts i 

ett flertal tidigare studier, där vissa forskare instämmer med teorin medan andra säger emot den 

(Albrecht m.fl., 2003; Bihagen & Ohls, 2006; Hultin, 2003). Det den tidigare forskningen 

däremot har gemensamt är att kvinnor förr eller senare stöter på hinder för 

avancemangsmöjligheter, i större utsträckning än män, någon gång i karriären. Andra forskare 

har dessutom påvisat att män åker upp i en glashiss till högre positioner (SOU 2015:50). Utifrån 

denna bakgrund, studiens andra frågeställning och studiens syfte har följande hypotes 

formulerats: 

  

2. Kvinnor i de lägre positionerna har det svårare att avancera sig internt jämfört 

med kvinnor i de högre positionerna, samt även jämfört med män i alla positioner. 
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Metod och genomförande 
 
Följande avsnitt inleds med en beskrivning av datamaterialet som studien baseras på. Vidare 

beskrivs och argumenteras det för de urval och avgränsningar som har gjorts samt även 

operationaliseringen av variablerna. Avslutningsvis förs en kritisk metoddiskussion där valet 

av analysmetod beskrivs och diskuteras. Analysmetoden som används i denna studie är logistisk 

regressionsanalys som alltid är att föredra vid analyser av binära beroende variabler (Edling & 

Hedström, 2003).   

  

Datamaterial 
 
Denna studie baseras på datamaterial från Levnadsnivåundersökningen (LNU) 2010. 

Undersökningen är den femte av sitt slag och genomförs av Institutet för social forskning 

(SOFI) vid Stockholms Universitet. Syftet med LNU är att undersöka den svenska 

befolkningens levnadsvillkor inom en rad olika områden, såsom familj, utbildning och 

arbetsförhållanden. I det ursprungliga urvalet ingick 7 404 individer i åldersintervallet 18-75 

år. Av dessa genomfördes intervjuer med 4 415 respondenter (Institutet för social forskning, 

2015), vilket ger ett bortfall på 39,1 procent. Bortfallet utgörs av personer som inte har kunnat 

delta i undersökningen på grund av exempelvis utlandsflytt eller dödsfall (Ibid.; Statistiska 

centralbyrån, 2012). Vidare genomfördes undersökningen till stor del av personliga intervjuer 

som kompletterades med telefonintervjuer, postenkäter och digitala enkäter (Institutet för social 

forskning, 2015). 

  

Urval och avgränsningar 
 
Utöver det externa bortfallet på 39,1 procent selekterades ytterligare respondenter för en bättre 

applicerbarhet till studien. Utifrån studiens syfte, att undersöka könsskillnader i 

avancemangsmöjligheter, gjordes valet att exkludera de 1417 respondenter som inte hade ett 

arbete år 2009. Vidare studerades enbart kvinnor och män i åldrarna 25-60. En nedre 

åldersgräns på 25 år ansåg vi vara rimligt då respondenterna säkerligen hade hunnit etablera sig 

på arbetsmarknaden. Vi antog därför att respondenterna vid 25 års ålder hade hunnit 

vidareutbilda sig och hunnit ta sig in på arbetsmarknaden samt därmed hade goda 

förutsättningar för möjligheter till avancemang. Den övre åldersgränsen på 60 år valde vi vidare 

för att undvika respondenter som var på väg att träda ut från arbetsmarknaden, då 
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pensionsåldern i Sverige är 65 år. Med hänsyn till syftet och frågeställningarna exkluderades 

även de 212 respondenter som inte hade svarat på frågan till studiens beroende variabel Interna 

avancemangsmöjligheter. Vidare exkluderades ytterligare 9 respondenter som inte hade svarat 

på vilken befattning de hade år 2009. Detta av anledning att vi ville undersöka upplevda interna 

avancemangsmöjligheter för respondenterna både i de högre och lägre befattningarna.  Efter de 

ovan nämnda avgränsningarna fick vi ett urval som bestod av 2084 respondenter. Av dessa hade 

vi ett internt bortfall om 251 respondenter, vilka vi också exkluderade från analyserna. Detta 

då vi avsåg att endast inkludera de respondenter som hade besvarat samtliga frågor och som vi 

därmed ansågs vara relevanta för att kunna besvara studiens frågeställningar. Det slutgiltiga 

urvalet bestod av totalt 1833 respondenter, varav 48,5 procent var kvinnor och 51,5 procent var 

män.  

 

Operationalisering 
 

Beroende variabel 
 
Då syftet med denna undersökning var att studera könsskillnader i upplevda 

avancemangsmöjligheter användes Interna avancemangsmöjligheter som den beroende 

variabeln. Variabeln mätte hur respondenterna själva uppfattade sina interna 

avancemangsmöjligheter hos sin nuvarande arbetsgivare under föregående vecka. Frågan som 

respondenterna fick svara på var “Hur stora är möjligheterna att avancera i ett jobb som ditt, 

hos din nuvarande arbetsgivare?”. Svarsalternativen gick från ”Mycket stora” och ”Ganska 

stora” till ”Ganska små” och ”Mycket små”. Då variabeln var på ordinalskalenivå gick det inte 

att använda den i en linjär regressionsanalys, som kräver att variabeln är kontinuerlig.  Istället 

kodades denna om till en dummyvariabel för att vi skulle kunna göra en logistisk 

regressionsanalys, som då kräver att den beroende variabeln är binär. Svarsalternativen 

”Mycket stora” och ”Ganska stora” kodades därför som 1 och benämndes som ”Stora”, och 

svarsalternativen ”Ganska små” och ”Mycket små” kodades som 0 och benämndes som ”Små”. 

  

Oberoende variabler 
 
Den oberoende variabeln Kön valdes då den kunde ge oss en indikation på möjliga 

könsskillnader som vi avsåg att studera i denna studie. Variabeln var dikotom med två värden 

där respondenterna fick välja mellan svarsalternativen ”Kvinna” eller ”Man”. Denna kodades 

sedan om till en dummyvariabel, där kvinna kodades som 0 och man kodades som 1. 
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Individrelaterade variabler 
 
Som tidigare forskning har visat kan utbildning tänkas vara en bidragande faktor till att det 

finns könsskillnader på arbetsmarknaden (Albrecht m.fl., 2003). För att undersöka huruvida 

utbildning hade en betydelse för interna avancemangsmöjligheter inkluderades variabeln 

Utbildningsår i analysen. Denna var en kontinuerlig variabel på kvotskalenivå som mätte 

respondenternas sammanlagda år i skol- och yrkesutbildning på heltid. Frågan som ställdes till 

respondenterna var “Hur många år har din sammanlagda skol- och yrkesutbildning på heltid 

varat?”. 

  

Tidigare forskning har dessutom påvisat att det finns ett negativt samband mellan 

föräldraledighet och avancemangsmöjligheter (Ibid.). Av den anledningen valde vi i denna 

studie att inkludera familjerelaterade variabler för att kontrollera huruvida de skulle ge en 

förklaring till upplevda avancemangsmöjligheter. Variabeln Civilstånd inkluderades därmed 

med syftet att mäta om respondenterna var samboende eller inte. Variabeln var på 

ordinalskalenivå med svarsalternativen ”Ogift”, ”Frånskild”, ”Änka-änkling”, ”Sambo”, ”Gift” 

och ”Gift, ej sammanboende”. Denna kodades om till en dummyvariabel där de som svarade 

”Gift” och ”Sambo”, det vill säga de som bodde tillsammans med någon i samma hushåll, 

kodades till 1. De resterande alternativen, det vill säga de som inte bodde tillsammans med 

någon i samma hushåll, kodades till 0. Vidare inkluderades variabeln Hemmaboende barn. 

Respondenterna fick svara på hur många barn, födda mellan 1992–2010, de hade som var 

hemmaboende i hushållet. Denna variabel kategoriindelades till 0 barn, 1–2 barn samt 3 eller 

fler barn. Detta gjordes då vi ansåg att det är stor skillnad på om någon inte har några barn i 

hushållet än om någon har 1–2 respektive 3 eller fler hemmaboende barn. Slutligen 

inkluderades variabeln Föräldraledighet som var en kontinuerlig variabel på kvotskalenivå. 

Här fick respondenterna svara på deras totala föräldraledighet i månader sedan det första arbetet 

som varat i minst sex månader. 

  

 

 

Arbetsrelaterade variabler 
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I analysen inkluderades även arbetsrelaterade variabler som skulle kunna tänkas ha en effekt på 

individernas avancemangsmöjligheter. Dessa variabler var: Position, Arbetslivserfarenhet, 

Sektorstillhörighet, Senioritet, Chefens kön samt Övertidsarbete. 

  

Med hänsyn till studiens syfte och andra frågeställning inkluderades variabeln Position i 

analysen. För att mäta detta fick respondenterna svara på vad för typ av befattning de hade i sin 

anställning i förra veckan. Om de själva var osäkra på deras anställning beskrevs 

arbetsuppgifterna för intervjuaren och kodades sedan enligt Socioekonomisk indelning (SEI). 

Den ursprungliga variabeln hade 11 svarsalternativ som sedan kodades om till fyra kategorier; 

”Arbetare”, ”Lägre tjänsteman”, ”Mellan tjänsteman” samt ”Högre tjänsteman”. Denna 

justering gjordes av anledningen att kunna jämföra upplevelsen av interna 

avancemangsmöjligheter för individer med olika yrkesposition. Efter den första analysen 

kodades sedan denna variabel ytterligare om till en dummyvariabel, för att kunna mäta hypotes 

2 och därmed kunna jämföra lägre positioner mot högre positioner. ”Arbetare” och ”Lägre 

tjänsteman” kodades till 0 och benämndes som “Låg position” medan ”Mellan tjänsteman” och 

”Högre tjänsteman” kodades till 1 och benämndes som “Hög position”. 

  

Vidare inkluderades variabeln Arbetslivserfarenhet som mätte hur många år respondenterna 

hade förvärvsarbetat sammanlagt. Denna var en kontinuerlig variabel på kvotskalenivå och 

inkluderades i analysen då vi förväntade oss att individers avancemangsmöjligheter ökar med 

fler år av arbetslivserfarenhet. Sektorstillhörighet inkluderades även i analysen, då tidigare 

forskning hade visat på att arbeten inom den offentliga sektorn tenderar att vara dead-end-jobs 

som ger få avancemangsmöjligheter (Bihagen & Ohls, 2006). Variabeln mätte vilken typ av 

sektor som respondenten arbetade inom i sitt nuvarande arbete. Detta var en dikotom variabel 

på nominalskalenivå, som kodades om till en dummyvariabel, där ”Offentlig sektor” kodades 

om till 0, medan ”Privat sektor” kodades om till 1. 

  

Variabeln Senioritet var en kontinuerlig variabel på kvotskalenivå, som mätte antalet månader 

respondenten arbetat i sitt nuvarande arbete. Denna variabel antogs vara relevant då en individs 

avancemangsmöjligheter kan tänkas bli bättre ju längre den varit på samma arbetsplats.  

  

Både Eriksson-Zetterqvist & Styhre (2007) och Kanter (1977)  menade på att det finns 

tendenser att en arbetsgivare anställer en individ med samma kön som sitt egna. Av den 

anledningen inkluderades variabeln Chefens kön med i analysen. Denna mätte om 
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respondentens närmaste chef föregående vecka var en man eller en kvinna. Variabeln kodades 

om till en dummyvariabel där ”Kvinna” kodades om till värdet 0 och ”Man” till värdet 1. 

  

Den tidigare forskningen påvisade dessutom att höga positioner tenderar att kräva 

övertidsarbete (Edlund m.fl., 1990), därmed inkluderades variabeln Övertidsarbete. 

Denna variabel var på ordinalskalenivå och mätte hur ofta respondenten arbetar övertid i sitt 

nuvarande arbete. Detta gäller övertiden som respondenten arbetade i föregående vecka. 

Variabeln kodades om till en dummyvariabel, där ”I stort sett aldrig”, ”Några gånger per år”, 

”Någon gång per månad” kodades om till 0 och benämndes som ”Sällan”, medan “Någon gång 

per vecka” och ”Flera gånger i veckan” kodades om till 1 och benämndes som ”Ofta”.  

 

Regressionsdiagnostik 
 
Multikollinearitet är vanligt förekommande i dataset (Midi m.fl., 2010) vilket uppstår när två 

eller fler variabler är högt korrelerade med varandra (Edling & Hedström, 2003). Ett test av 

multikollineraritet genomfördes därför på samtliga inkluderade variabler. Dock visade testet på 

att ingen av modellerna led av detta problem då VIF-värdet (Variance Inflation Factor) inte 

översteg den kritiska gränsen på 2,5 (Midi m.fl., 2010). Även test av olika interaktionseffekter 

genomfördes, där bland annat interaktion mellan variablerna Civilstånd och Föräldraledighet 

samt Övertidsarbete och Hemmaboende barn testades. Dessa uppvisade icke-signifikanta 

värden och de olika interaktionseffekterna av variablerna togs därför inte med i en vidare 

analys.  

  

Metoddiskussion 
 
Denna studie grundar sig i redan befintliga teoretiska ramverk och har därmed en deduktiv 

ansats (Bryman, 2011). En anledning till att vi använde oss utav en kvantitativ metod var att 

det oftast finns mycket dokumenterat datamaterial, vilket skulle göra det enklare för oss att 

jämföra vårt egna analysresultat mot andras (Edling & Hedström, 2003). Vidare ville vi i denna 

studie få en bredare bild av forskningsfrågan snarare än en fördjupad förståelse, vilket också 

var en anledning till valet av kvantitativ metod. För att undersöka olika samband mellan den 

beroende variabeln Interna avancemangsmöjligheter samt de oberoende variablerna, utfördes 

logistiska regressionsanalyser i statistikprogrammet SPSS 25. Valet av denna metod grundade 

sig i bedömningen att forskningsfrågan på bästa sätt kunde besvaras med ett binärt svar, 
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nämligen om respondenterna upplever antingen stora eller små avancemangsmöjligheter. Den 

beroende variabeln kodades därmed om till två värden, nämligen 1 och 0, och var därför en bra 

förutsättning för den logistiska regressionsanalysen, som används antingen vid kategoriska eller 

binära beroende variabler (Ibid.). Ytterligare en fördel med logistiska regressioner är att 

variablerna inte behöver vara normalfördelade (Djurfeldt & Barmark, 2009). Då vi i vår data 

hade några enstaka variabler som var snedfördelade (bland annat variabeln Föräldraledighet) 

kunde vi därmed behålla värdena på variablerna och inte logaritmera dem, vilket vi hade varit 

tvungna att göra vid en vanlig OLS-regression. 

  

Med en logistisk regressionsanalys mäts oddset av att individer upplever höga interna 

avancemangsmöjligheter. Oddskvoterna anger vilket samband det är; om kvoten överstiger 1 

är det ett positivt samband och om oddskvoten understiger 1 är det ett negativt samband (Ibid.). 

Vi använde oss utav Nagelkerke R2, då den motsvarar determinationskoefficienten R2 i en 

vanlig OLS-regression. Nagelkerke R2 gav oss ett mått på hur mycket bättre vi med våra 

oberoende variabler kunde predicera den beroende variabeln, jämfört med om vi endast skulle 

studerat medelvärdet av den beroende variabeln (Ibid.; Edling & Hedström, 2003). 
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Resultat 
 
I detta avsnitt presenteras deskriptiv statistik över samtliga variabler som ingår i analyserna. 

Vidare testas hypoteserna och resultaten presenteras med hjälp av både en bivariat samt 

mutivariata logistiska regressionsanalyser. 

  

Univariat analys 
 
En överblick av de förklarade variablerna går att se i Tabell 1. 

  

Beroende variabel 
 
För den beroende variabeln interna avancemangsmöjligheter går det att utläsa att drygt 60 

procent av respondenterna (totalt 1112 personer) upplever små interna 

avancemangsmöjligheter medan knappt 40 procent upplever stora interna 

avancemangsmöjligheter (721 respondenter). Vid uppdelning av kön går det att utläsa 66,6 

procent av kvinnorna upplever små interna avancemangsmöjligheter tillskillnad från 55,1 

procent av männen som har svarat likadant. Vidare går det att utläsa att 33,4 procent av 

kvinnorna, och visavi 44,9 procent av männen, upplever stora interna avancemangsmöjligheter. 

Detta innebär som väntat att större andel män upplever att de har stora interna 

avancemangsmöjligheter än andelen kvinnor.  

  

Oberoende variabler 
 
Den oberoende variabeln kön visar att andelen kvinnor som ingår i undersökningen är 48,5 

procent i jämförelse med andelen män som är 51,5 procent av de totalt 1833 respondenter. Detta 

ger oss därmed en relativ jämn könsfördelning. 

  

Individrelaterade variabler 
 
Vad gäller de individrelaterade variablerna kan vi i tabell 1 se att medelvärdet för 

respondenternas utbildningsår är 14,04 år. Som lägst kan en respondent ha 5 års utbildning och 

som högst en utbildning på 33 år. Vid närmare kontroll för kön ser vi en ganska liten skillnad 

mellan kvinnornas och männens utbildningsår: medelvärdet för kvinnornas utbildningsår är 

14,31 år i jämförelse medelvärdet för männens utbildningsår som är 13,80 år. En kvinna, som 
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ingår i denna undersökning, kan dock ha fler år i skol- och yrkesutbildning än en man, nämligen 

33 år mot männens högsta utbildning som är på 27 år. Dock har männen som minst 7 års 

utbildning, medan kvinnorna har som minst 5 års utbildning.  

  

Ser man till civilstånd svarar 24,8 % av respondenterna att de är ensamboende och 75,2 procent 

svarar att de är sammanboende. För könen är uppdelningen relativt lika. 24,0 procent av 

kvinnorna är ensamboende likaså 25,5 procent av männen. Andelen sammanboende kvinnor är 

76,0 procent och andelen sammanboende män 74,5 procent. Vidare kan vi i tabell 1 se att 47,1 

procent av respondenterna uppger att de inte har några hemmaboende barn, att 43,8 procent av 

respondenterna svarar att de har ett eller två hemmaboende barn, och slutligen att 9,2 procent 

av respondenterna svarar att de har tre eller fler hemmaboende barn. Detta resultat är i princip 

lika för både kvinnor och män, där vi ser att relativt få har fler än tre hemmaboende barn. När 

det gäller variabeln föräldraledighet ser vi dock en markant skillnad mellan könen. Totalt har 

samtliga respondenter tillsammans ett medelvärde på 9,14 månader i föräldraledighet, där 

respondenterna som lägst har 0 månader och som högst 96 månader. För enbart kvinnor ligger 

medelvärdet däremot på 18,10 månader, i jämförelse med männen som har ett medelvärde på 

0,69 månader. Kvinnorna har dessutom som högst 96 månader i föräldraledighet jämfört med 

männen som högst har 45 månader i föräldraledighet. Detta överensstämmer därmed med den 

tidigare forskningen och det faktum att kvinnor tar ut mer i föräldraledighet än män (Albrecht 

m.fl., 2003; Halldén, 2014). En orsak kan vara det som den tidigare forskningen redan nämnt, 

nämligen att kvinnor väljer bort yrkeskarriären för att lägga fokus på familjelivet (Bygren & 

Gähler, 2012). 

  

Arbetsrelaterade variabler 
 
Gällande individernas position på deras nuvarande arbete ser vi i tabell 1 att andelen män och 

kvinnor som arbetar som högre tjänstemän är ganska lika, nämligen 21,1 procent kvinnor och 

23,7 procent män. Vidare kan vi utläsa att större andel kvinnor jobbar som mellan tjänsteman 

(31,6 procent) och lägre tjänsteman (17,7 procent) till skillnad från andelen män (27,8 procent 

respektive 11,0 procent). Den största skillnaden finner vi för arbetare där 29,6 procent av 

kvinnorna arbetar som arbetare jämfört med 37,5 procent av männen. Vi kan också se i tabellen 

att respondenterna för denna studie har ett medelvärde på 21,22 år i arbetslivserfarenhet. Som 

lägst har dem 1 år i arbetslivserfarenhet, och som högst 47 år där kvinnorna har ett år mer i 

erfarenhet (47 år) än männen (46 år). När vi kollar för sektorstillhörighet ser vi en markant 
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skillnad för kvinnor och män. Störst andel personer arbetar inom den privata sektorn, nämligen 

59,6 procent och minst i den offentliga sektorn, nämligen 40,4 procent. Andelen män som 

arbetar i den privata sektorn är 75,3 procent men bara 42,9 procent av kvinnorna arbetar i 

samma sektor. Vidare ser vi att kvinnor dominerar i den offentliga sektorn, nämligen 57,1 

procent av dem jobbar där i motsatts till 24,7 procent av männen. Att kvinnor och män återfinns 

inom olika sektorer har uppmärksammats i tidigare forskning och brukar benämnas som 

horisontell segregering. Även i denna studie ser vi att män dominerar i den privata sektorn, som 

dessutom oftast tenderar att ge fler karriärmöjligheter än den offentliga sektorn (SOU 2015:50). 

  

Vidare kan vi i tabell 1 se att medelvärdet för senioritet, det vill säga antalet månader som 

respondenterna har varit på sin nuvarande arbetsplats är 119,02 månader. Detta antal skiljer sig 

knappt vid en uppdelning av könen. Det går dock att utläsa att kvinnor har stannat något längre 

på sin nuvarande arbetsplats än män, nämligen 509 månader i jämförelse med männens 495 

månader. Som lägst har både kvinnorna och männen varit på sina nuvarande arbetsplatser i 1 

månad. Dessutom uppger störst andel respondenter att de har en manlig närmsta chef (62,6 

procent), men enbart 37,4 procent av respondenterna uppger att de har en kvinnlig närmsta chef. 

Vid en uppdelning av kön går att utläsa att majoriteten av kvinnor (59,4 procent) har en kvinnlig 

närmsta chef medan de flesta män har en manlig närmsta chef (över 80 procent). Med detta 

förstärks Eriksson-Zetterqvist & Styhre (2007) samt Kanters (1977) resultat att arbetsgivare 

tenderar att anställa individer med samma kön.  

  

Slutligen går det att utläsa i tabell 1 att majoriteten av respondenterna, nämligen 70,2 procent, 

anger att de sällan arbetar övertid. Vid en uppdelning av kön kan vi vidare se att 73,3 procent 

av kvinnor svarar att de sällan arbetar övertid, i jämförelse med 67,3 procent av männen som 

svarar likadant. Det går också att utläsa att 26,7 procent av kvinnorna anger att de ofta arbetar 

övertid i motsvarande 32,7 procent av männen. Därmed är skillnaden mellan könen vad gäller 

övertidsarbete relativt liten.  
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Tabell 1. Deskriptiv analys över alla inkluderade variabler.  

    Kvinnor Män     Total 

Kön   889 (48,5 %) 944 (51,5 %) 1833 (100 %) 

 

Interna avancemangsmöjligheter    
Små 592 (66,6 %) 520 (55,1 %) 1112 (60,7 %) 

Stora 297 (33,4 %) 424 (44,9 %) 721 (39,3 %) 

 

Utbildningsår    
Medelvärde 14,31 år 13,80 år 14,04 år 

Min/Max   5/33 år 7/27 år 5/33 år 

Std.av   3,18 3,00 3,10 

 

Civilstånd 

Ensamboende 213 (24,0 %) 241 (25,5 %) 

            

454 (24,8%) 

Sammanboende 676 (76,0 %) 703 (74,5 %) 1379 (75,2 %) 

 

Hemmaboende barn    
0 barn   404 (45,4 %) 459 (48,6 %) 863 (47,1 %) 

1-2 barn   406 (45,7 %) 396 (41,9 %) 802 (43,8 %) 

3 eller fler barn 79 (8,9 %) 89 (9,4 %) 168 (9,2 %) 

 

Föräldraledighet     
Medelvärde 18,10 mån 0,69 mån 9,14 mån 

Min/Max   0/96 mån 0/45 mån 0/96 mån 

Std.av   18,46 2,94 15,66 

 

Position      
Arbetare   263 (29,6 %) 354 (37,5 %) 617 (33,7 %) 

Lägre tjänsteman  157 (17,7 %) 104 (11,0 %) 261 (14,2 %) 

Mellan tjänsteman  281 (31,6 %) 262 (27,8 %) 543 (29,6 %) 

Högre tjänsteman 188 (21,1 %) 224 (23,7 %) 412 (22,5 %) 

 

Arbetslivserfarenhet    
Medelvärde 20,91 år 21,51 år 21,22 år 

Min/Max   1/47 år 1/46 år 1/47 år 

Std.av   10,46 10,97 10,73 

 

Sektorstillhörighet    
Privat   381 (42,9 %) 711 (75,3 %) 1092 (59,6 %) 

Offentlig   508 (57,1 %) 233 (24,7 %) 741 (40,4 %) 

 

Senioritet    
Medelvärde 119,62 mån 118,46 mån 119,02 mån 

Min/Max   1/509 mån 1/495 mån 1/509 mån 

Std.av   108,34 103,90 106,05 

 

Chefens kön    
Kvinna   528 (59,4 %) 158 (16,7 %) 686 (37,4 %) 

Man   361 (40,6 %) 786 (83,3 %) 1147 (62,6 %) 

 

Övertidsarbete    
Sällan   652 (73,3%) 735 (67,3%) 1287 (70,2%) 

Ofta    237 (26,7%) 309 (32,7%) 546 (29,8%) 
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Bivariat analys 
 
För att undersöka huruvida det föreligger ett signifikant samband mellan den beroende 

variabeln interna avancemangsmöjligheter och den oberoende variabeln kön genomfördes en 

bivariat logistisk regressionsanalys. Resultatet av detta redovisas i tabell 2 nedan. 

  

Den bivariata analysen visar att den oberoende variabeln kön har en positiv effekt på den 

beroende variabeln interna avancemangsmöjligheter. Det finns därmed ett positivt samband 

mellan att vara en man och att uppleva stora interna avancemangsmöjligheter, jämfört med 

referenskategorin kvinnor.  

  

Värdet på Nagelkerke R2 ligger på 0,019 vilket innebär att kön uppger en svag prediktion på 

interna avancemangsmöjligheter. Det finns med andra ord andra faktorer som inte har 

inkluderats i analysen som spelar stor roll vid upplevelsen av interna avancemangsmöjligheter. 

 

Tabell 2. Bivariat analys med Interna avancemangsmöjligheter som 

beroende variabel. Oddskvoter. 

Kön   

Referens: Kvinna 1 

Man                                               1,625** 

n 1833 

Intercept                                             -0,690** 

Nagelkerke R2 0,019 

*p≤0,05 **p≤0,01 

 

Multivariat analys 
 

Könsskillnader i upplevda interna avancemangsmöjligheter 
 
I modell 1 i tabell 3 har förutom kön, även position inkluderats. Precis som i den bivariata 

analysen observeras även här ett positivt signifikant samband mellan kön och upplevda interna 

avancemangsmöjligheter. Detsamma gäller för den nya inkluderade variabeln som visar att det 

finns ett positivt samband mellan att en individ som är högre tjänsteman upplever större interna 

avancemangsmöjligheter, jämfört med referensgruppen arbetare. Oddskvoterna minskar sedan 

successivt för varje positionsnivå, dock påvisar både mellan tjänsteman och lägre tjänsteman 

positivt signifikanta samband med upplevda interna avancemangsmöjligheter jämfört med 

referensgruppen arbetare. Resultatet, att högre tjänstemän har högst oddskvot, kan bero på att 
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de som arbetar som högre tjänsteman har mer kompetens än individer som besitter övriga 

positioner, vilket därmed leder till att de har större chanser att avancera sig i sitt arbete. Vidare 

kan det också tyda på i enlighet med den tidigare forskningen från Bihagen och Ohls (2006) att 

glastaket för kvinnor försvinner högre upp i positionerna. Detta innebär i sin tur att kvinnor har 

det lättare att avancera sig i de höga positionerna jämfört med de lägre positionerna. 

  

I modell 2 inkluderas de individrelaterade variablerna utbildningsår, civilstånd, hemmaboende 

barn och föräldraledighet, utöver de oberoende variablerna från modell 1. Av de 

individrelaterade variablerna uppvisar enbart variabeln 1–2 hemmaboende barn ett positivt 

signifikant värde. Det innebär att de som har 1–2 hemmaboende barn upplever större interna 

avancemangsmöjligheter jämfört med de som har 0 hemmaboende barn. Detta resultat kan bero 

på att de som inte har några hemmaboende barn möjligtvis är äldre samt även i slutet av deras 

karriärer, vilket påverkar att de inte upplever stora interna avancemangsmöjligheter. Vidare 

kvarstår de signifikanta sambanden från modell 1, där kön och position uppvisar en positiv 

effekt på upplevda interna avancemangsmöjligheter, även under kontroll av andra oberoende 

variabler. 

  

Slutligen i modell 3 inkluderas även de arbetsrelaterade variablerna; arbetslivserfarenhet, 

senioritet, sektorstillhörighet, övertidsarbete och chefens kön. Vid inkluderande av dessa 

variabler kvarstår de positivt signifikanta värdena för kön och position, dock blir 1–2 

hemmaboende barn icke-signifikant. Av de nya inkluderade variablerna uppvisar dessutom 

arbetslivserfarenhet ett signifikant negativ värde, och sektorstillhörigheten uppvisar ett positivt 

signifikant värde. Tidigare forskning har visat att arbeten inom offentliga sektorn ofta är så 

kallade dead-end-jobs som ger få avancemangsmöjligheter, vilka även domineras av kvinnor 

(Bihagen & Ohls, 2006). Detta kan vara en möjlig förklaring till att vi i denna studie får ett 

resultat där individer inom den privata sektorn upplever större interna avancemangsmöjligheter 

än individer som arbetar inom den offentliga sektorn. 

  

De olika modellernas förklaringsvärde, mätt av Nagelkerke R2, ökar från 0,077 i modell 1 till 

0,084 i modell 2 och slutligen till 0,119 i modell 3. Dessa värden är relativt låga, vilket innebär 

att de oberoende variablerna ger en svag prediktion på den beroende variabeln. Att värdet 

däremot ökar när fler oberoende variabler inkluderas tyder på att variablerna är relevanta. Dock 

innebär de låga värdena att upplevelsen av interna avancemangsmöjligheter möjligtvis kan bero 

på andra variabler som vi inte har testat för.  
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Tabell 3. Logistisk regressionsanalys med Interna 

avancemangsmöjligheter som beroende variabel. Oddskvoter. 

  Modell 1 Modell 2 Modell 3 

Kön    

Referens: Kvinna 1 1 1 

Man 1,761** 1,628** 1,459** 

Position    

Referens: Arbetare 1 1 1 

Lägre tjänsteman 2,327** 2,327** 2,273** 

Mellan tjänsteman 2,358** 2,324** 2,558** 

Högre tjänsteman 2,998** 2,830** 3,012** 

Utbildningsår  1,008 0,990 

Civilstånd    

Referens: Ensamboende  1 1 

Sammanboende  0,925 1,007 

Antal hemmabarn    

Referens: 0 barn  1 1 

1-2 barn  1,329* 1,149 

3 eller fler barn  1,004 0,813 

Föräldraledighet  0,994 0,999 

Arbetslivserfarenhet   0,972** 

Senioritet   1,001 

Sektorstillhörighet    

Referens: Offentlig   1 

Privat   1,598** 

Övertidsarbete    

Referens: Sällan   1 

Ofta   1,141 

Chefens kön    

Referens: Kvinna   1 

Man   1,162 

n 1833 1833 1833 

Intercept -1,376** -1,444** -1,107** 

Nagelkerke R2 0,077 0,084 0,119 

*p≤0,05 **p≤0,0 

 
 

 
 

 
 

 
 

Könsskillnader i högre respektive lägre positioner 
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För att mäta studiens andra hypotes genomfördes två separata regressioner; en för individer 

som besitter låga positioner vilket redovisas i tabell 4, och en för individer som besitter höga 

positioner vilket redovisas i tabell 5. Variabeln position inkluderades därmed inte som en 

kontrollvariabel som vid den första regressionen. 

  

I modell 1 tabell 4 går att utläsa signifikanta könsskillnader för en individ som besitter en låg 

position. Att vara en man i en låg position har därmed en positiv effekt på upplevda interna 

avancemangsmöjligheter. Samma resultat får vi i modell 1 tabell 5. Det finns ett positivt 

samband mellan att vara man och besitta en hög position och att uppleva stora interna 

avancemangsmöjligheter, jämfört med en kvinna som har en hög position. Detta resultat var 

förväntat med tanke på resultat från den tidigare forskningen. 

  

I modell 2 tabell 4 och 5 har samtliga individrelaterade oberoende variabler inkluderats. Av de 

nya inkluderade variablerna visar enbart variabeln 1–2 hemmaboende barn en positiv 

signifikant effekt på upplevelsen av interna avancemangsmöjligheter, för individer som har låga 

positioner. Bland respondenterna med högre positioner har inte längre kön något signifikant 

värde. Dock har kön ett signifikant värde för respondenterna i de lägre positionerna.  

  

I modell 3 tabell 4 och 5 inkluderas slutligen även samtliga arbetsrelaterade oberoende 

variabler. Kön är fortfarande signifikant för de låga positionerna, dock något svagare, på 5 

procentsnivån istället för på 1 procentsnivån. I samtliga positioner ger dessutom 

arbetslivserfarenhet ett negativt signifikant värde. Det innebär att ju mer arbetslivserfarenhet 

en individ har desto mindre upplever denna interna avancemangsmöjligheter.  För individer 

med höga positioner uppvisar även variabeln sektorstillhörighet ett positivt signifikant värde, 

vilket innebär att individer med höga positioner som arbetar inom den privata sektorn upplever 

större interna avancemangsmöjligheter jämfört med de som jobbar i den offentlig sektorn, 

konstanthållet för övriga oberoende variabler.   

  

Modellernas förklaringsvärde i tabell 4 ökar från 0,022 i den första modellen till 0,041 i den 

andra modellen till slutligen 0,071 i den tredje modellen. För modellerna i tabell 5 ökar 

förklaringsvärdet från 0,018 i den första modellen, till 0,026 i den andra modellen, till 0,078 i 

den tredje och sista modellen. Dessa värden är relativt låga och de oberoende variablerna ger 

därmed en svag prediktion på den beroende variabeln. 

 



23 
 

 

Tabell 4. Logistisk regression med de respondenter som har låga 

positioner. Interna avancemangsmöjligheter som beroende 

variabel. Oddskvoter. 

  Modell 1 Modell 2 Modell 3 

Kön    
Referens: Kvinna 1 1 1 

Man 1,738** 1,834** 1,558* 

Utbildningsår  1,070* 1,047 

Civilstånd    
Referens: Ensamboende  1 1 

Sammanboende  0,850 0,885 

Antal hemmabarn    
Referens: 0 barn  1 1 

1-2 barn  1,481* 1,399 

3 eller fler barn  1,085 0,975 

Föräldraledighet  1,000 1,004 

Arbetslivserfarenhet   0,976** 

Senioritet   1,001 

Sektorstillhörighet    
Referens: Offentlig   1 

Privat   1,503 

Övertidsarbete    
Referens: Sällan   1 

Ofta   1,288 

Chefens kön    
Referens: Kvinna   1 

Man   1,191 

n 878 878 878 

Intercept -1,099** -2,039** -1,746** 

Nagelkerke R2 0,022 0,041 0,071 

*p≤0,05 **p≤0,01 
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Tabell 5. Logistisk regression med de respondenter som har höga 

positioner. Interna avancemangsmöjligheter som beroende 

variabel. Oddskvoter. 

 

  *p≤0,05 **p≤0,01 

 

Resultatanalys 
 

Resultatet från den bivariata analysen tyder på att det är gynnsamt att vara man när det gäller 

upplevelsen av stora interna avancemangsmöjligheter, i jämförelse med att vara en kvinna. 

Detta går i linje med vad den tidigare forskningen samt även teorin om glastaket och glashissen 

visat på (Albrecht m.fl. 2003; SOU 2015:50), och ger vidare ett visst stöd till hypotes 1. 

Sambandet mellan kön och upplevelsen av interna avancemangsmöjligheter kvarstår även när 

vi i den första multivariata analysen inkluderar samtliga variabler. Av de arbetsrelaterade 

variablerna visar arbetslivserfarenhet samt sektorstillhörighet på signifikanta värden, däremot 

uppvisar de individrelaterade variablerna icke-signifikanta värden. I vår analys har individers 

  Modell 1  Modell 2 Modell 3 

Kön    

Referens: Kvinna 1 1 1 

Man 1,606** 1,384 1,220 

Utbildningsår   1,004 0,991 

Civilstånd    

Referens: Ensamboende  1 1 

Sammanboende  1,063 1,192 

Antal hemmabarn    

Referens: 0 barn  1 1 

1-2 barn  1,200 0,968 

3 eller fler barn  0,910 0,693 

Föräldraledighet  0,991 0,996 

Arbetslivserfarenhet   0,971** 

Senioritet   1,001 

Sektorstillhörighet    

Referens: Offentlig   1 

Privat   1,769** 

Övertidsarbete    

Referens: Sällan   1 

Ofta   1,145 

Chefens kön    

Referens: Kvinna   1 

Man   1,208 

n 955 955 955 

Intercept -0,367** -0,390* -0,092 

Nagelkerke R2 0,018 0,026 0,078 
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familjeliv därmed ingen effekt på upplevda interna avancemangsmöjligheter vilket dels går 

emot vad tidigare forskningen har visat på (Bygren & Gähler, 2012) och dels går emot vår första 

hypotes i viss mån, då vi förväntade oss att könsskillnaderna i avancemangsmöjligheter härrör 

i första hand ur kvinnors större förpliktelser inom familjen. Vi anser att detta inte utesluter att 

kvinnor diskrimineras på arbetsmarknaden dock kanske inte på grund av familjeförpliktelser i 

första hand. Morrison m.fl. (1994) har påvisat att kvinnor stöter på hinder för avancemang just 

på grund av att de är kvinnor och inte på grund av att de saknar kompetens. Detta kan vara en 

möjlig orsak till att könsskillnaderna kvarstår även vid inkluderandet av samtliga oberoende 

variabler. Vi kan dock inte med säkerhet uttala oss om att detta stämmer.  

 

Vid separata analyser för individer med hög position och individer med låg position, visar 

resultatet på signifikanta könsskillnader när varken individ- eller arbetsrelaterade variabler 

kontrolleras för i modellen. Detta tyder på att män upplever högre interna 

avancemangsmöjligheter än kvinnor, både i de lägre och högre positionerna. När vi inkluderar 

samtliga kontrollvariabler försvinner signifikansen för könsskillnaderna på högre positioner 

medan signifikansen försvagas vad gäller lägre positioner. Arbetslivserfarenhet visar dock 

fortfarande signifikans i båda positionerna, samt även sektorstillhörighet för individer på höga 

positioner. För att hitta orsaken till att signifikansen för könsaspekterna försvann på höga 

positioner, testade vi en stegvis modelluppbyggnad. Vi upptäckte att variabeln föräldraledighet 

var orsaken till att könsskillnaderna i avancemangsmöjligheter inte längre var signifikanta i de 

högre positionerna. Våra resultat bekräftar hypotes 2 om att kvinnor i de lägre positionerna 

upplever lägre interna avancemangsmöjligheter, både jämfört med kvinnor i de högre 

positionerna samt jämfört med samtliga män. I likhet med Bihagen och Ohls (2006) motsäger 

vi därmed teorin om glastaket, och menar istället på att kvinnor upplever sig ha svårare att 

avancera sig i de lägre positionerna snarare än i de högre positionerna. Genom detta resultat 

förstärker vi tidigare forskningsresultat om förekomsten av glashissen, då män även i de lägre 

positionerna upplever högre interna avancemangsmöjligheter än kvinnor i samma position. 
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Diskussion 
 
Syftet med denna rapport har varit att undersöka könsskillnader i upplevda 

avancemangsmöjligheter i både de lägre och högre befattningarna. Fokus har lagts på 

respondenternas subjektiva upplevelser hos sin nuvarande arbetsgivare. I följande avsnitt förs 

en diskussion av det empiriska materialet, den teoretiska referensramen samt resultatet från 

analysen. Avsnittet avslutas med en kritisk reflektion. 

  

Könsskillnader i avancemang 
 
Genom den bivariata analysen kunde vi bekräfta studiens huvudsamband, nämligen att det 

föreligger könsskillnader i avancemangsmöjligheter. Detta går i linje med den tidigare 

forskning som presenterats där de talar om att kvinnor stöter på ett glastak som hindrar dem att 

ta sig till toppositioner - ett hinder som inte män drabbas av. Forskningen har visat att detta 

beror på en mängd olika faktorer, där familjesituationen är något som ofta tas upp som en 

bidragande aspekt. Faktum är att fler kvinnor än män lägger ner mer tid åt familjelivet än på 

yrkeskarriären. Med detta som grund formulerades hypotes 1 med antagandet om att 

könsdiskrimineringen består även när kvinnor och män har samma erfarenhet och 

familjesituation. 

  

I den första multivariata analysen ser vi att de familjerelaterade variablerna inte ger signifikanta 

värden. Det innebär i sin tur att vi i denna studie inte kan bekräfta den tidigare forskningens 

resultat och antaganden om att individers familjesituation har en effekt på 

avancemangsmöjligheter. Dock utesluter vi inte att kvinnors familjeansvar påverkar deras 

avancemangsmöjligheter. Vi tror snarare på att det kan bero på andra orsaker som är svårare att 

mäta. En möjlig förklaring är det som Horner (1972) samt Riger och Galligan (1980) menade, 

nämligen att kvinnor inte når chefspositioner på grund av att de genom socialisationen utvecklat 

beteenden som inte passar in i toppositioner. Andra forskare ger en förståelse i samma tema 

och menar på att kvinnor själva, på grund av socialisationen, väljer att fokusera på familjelivet 

snarare än yrkeskarriären (Bygren & Gähler, 2012). För att undersöka detta skulle vi därmed 

behövt mäta individernas beteenden och dess påverkan på olika faktorer, vilket vi i denna studie 

inte har gjort. Dessutom kan vi inte heller uttala oss om huruvida det förekommer preferens- 

eller statistisk diskriminering, då resultatet vi har fått är baserat på individernas subjektiva 

upplevelser för avancemang snarare än de faktiska möjligheterna. En spekulation är dock att 
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den sociala omgivningen påverkar kvinnors tankesätt, att exempelvis familjebildning kommer 

att påverka deras karriär negativt, vilket i sin tur kan påverka hur utfallet i deras karriär blir.   

  

Vidare ser vi i resultatet i den tredje modellen att individer som arbetar i privat sektor upplever 

högre interna avancemangsmöjligheter än individer som arbetar i offentlig sektor. Detta går i 

linje med Bihagen och Ohls (2006) studie där de menar på att arbeten inom den offentliga 

sektorn tenderar att vara dead-end-jobs med relativt få avancemangsmöjligheter. Författarna 

konstaterar också att det ofta återfinns kvinnor inom den offentliga sektorn och att dem därmed 

drabbas av sämre avancemangsmöjligheter i jämförelse med män. Även i vår studie ser vi i den 

univariata analysen att andelen män som arbetar inom den privata sektorn är betydligt större än 

motsvarande andelen kvinnor. Att kvinnor även i vår studie upplever mindre interna 

avancemangsmöjligheter kan därmed bero på detta.  

  

Avancemangsmöjligheter i låga respektive höga 

positioner 
 
För den andra hypotesen genomfördes två separata regressioner, en för höga befattningar och 

en för låga befattningar. Resultatet från den första modellen i de båda tabellerna, där enbart 

variabeln kön inkluderades, visar på att det föreligger könsskillnader i upplevda 

avancemangsmöjligheter. Vidare i den andra och tredje modellen ser vi att könsaspekten 

försvinner i regressionen för individer med höga positioner men kvarstår för individer med låga 

positioner, vid inkluderandet av samtliga variablerna. Med detta resultat bekräftar vi därmed 

hypotes 2 om att kvinnor i de lägre positionerna upplever sig ha svårast att avancera sig internt. 

Precis som vid hypotes 1 kan även detta ha en förklaring i att kvinnor ofta besitter positioner 

på arbetsplatser som inte har lika höga utvecklingsmöjligheter som männen har. Som tidigare 

nämnt överensstämmer detta resultat med det som studien av Bihagen och Ohls (2006) fann, 

nämligen att män åker i en glashiss upp till högre befattningar och avancerar sig snabbare än 

vad kvinnor gör. En orsak till att kvinnor dels arbetar i lägre befattningar och dels upplever 

lägre avancemangsmöjligheter kan vara att de själva väljer att inte ta sig an svårare uppgifter 

på arbetet, med tanke på att den tidigare forskningen samt statistik visat på att kvinnor är mer 

familjeorienterade än män. Dessutom mäter vi i denna studie respondenternas subjektiva 

uppfattning, vilket kan ge en möjlig förklaring till att män upplever sig ha högre interna 

avancemangsmöjligheter då de tenderar att överskatta sin förmåga i jämförelse med kvinnor 

som istället tenderar att underskatta sin förmåga (Correll, 2001). Detta anser vi i sin tur kan 
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bero på de normer som finns om vilka egenskaper en chef bör ha, vilka ofta stämmer överens 

med de stereotypiska manliga beteendena. Ytterligare en förklaring kan vara att glashissen 

faktiskt finns och att det påverkar hur kvinnor i de lägre befattningarna upplever sina 

möjligheter.  

 

Då vi redan hade kontrollerat att variablerna var fria från multikollinearitet och interaktion, 

testade vi att addera de oberoende variablerna stegvis i analyserna för att kontrollera vilka 

variabler som orsakade att signifikansen för kön upphörde för respondenterna i de höga 

positionerna. Det visade sig att föräldraledighet var orsaken till att könsaspekterna upphörde. 

Vi förmodar därmed att det kan föreligga antingen specifikationsfel typ 1 eller typ 2 i analyserna 

– nämligen att vi har inkluderat variabler som inte är relevanta eller att vi tvärtemot inte har 

inkluderat variabler som skulle kunna vara viktiga för att mäta avancemangsmöjligheter. Det 

vi däremot ser i den sista modellen för båda regressionerna är att variabeln arbetslivserfarenhet 

fick negativa signifikanta värden. Vidare ser vi i regressionen med de respondenterna som har 

höga positioner att även variabeln sektorstillhörighet blir signifikant. I likhet med SOU 

(2015:50) visar vårt resultat på att det är de respondenter som arbetar inom den privata sektorn 

som upplever högre interna avancemangsmöjligheter jämfört med de som arbetar inom den 

offentliga sektorn. En tänkbar förklaring till detta kan vara att de olika typer av arbeten som 

förekommer inom den offentliga sektorn, såsom vårdyrken eller läraryrken, inte har samma 

avanceringsmöjligheter som finns inom den privata sektorn, vilket är i likhet med studier från 

Bihagen och Ohls (2006) samt även Baron och Bielby (1987).  

 

Kritisk reflektion 
 
Kritik som kan riktas mot studien är valet av variabler som har inkluderats i analyserna. Den 

beroende variabeln handlar om respondenternas subjektiva upplevelse, där de själva fick skatta 

deras upplevda avancemangsmöjligheter. Som tidigare nämnt uppstår det problem då vissa 

grupper tenderar att överskatta sina möjligheter medan andra underskattar dem (Correll, 2001). 

Dessa skattningar kan vidare leda till mätfel vid kategorisering av den dikotoma variabeln 

upplevda interna avancemangsmöjligheter, vilket i sin tur minskar studiens reliabilitet 

(Djurfeldt m.fl., 2010) 

 

När vi påbörjade studien var vi dessutom övertygade om valet av kvantitativ metod då vi ville 

få en bredare förståelse av forskningsfrågan, snarare än en fördjupad förståelse. I efterhand 
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anser vi dock att en komplettering av kvalitativ data hade varit att föredra för att få svar på 

aspekter som inte kan besvaras med kvantitativ data (Edling & Hedström, 2003). Detta för att 

kunna mäta de faktiska avancemangsmöjligheterna snarare än respondenternas subjektiva 

upplevelser. Ett möjligt tillvägagångssätt hade då varit att intervjua ett urval arbetsgivare samt 

arbetstagare för att få en mer fullständig förståelse kring forskningsfrågan.  

 

Ytterligare problem kan ha uppstått vid valet av de oberoende variablerna, vilket även de låga 

R2 värdena kan indikera (Ibid.). Som tidigare nämnt kan därför denna studie lida av antingen 

specifikationsfel typ 1 eller typ 2, vilket betyder att vi antingen har tagit med variabler som är 

irrelevanta eller uteslutit variabler som är relevanta för vårt datamaterial.  

 

 

 

  



30 
 

Referenser 
 

Tryckta källor 
 
Acker, J. (1990). ”Hierarchies, Jobs, Bodies: A Theory of Gendered Organizations”. Gender 

and Society, vol. 4, s. 139-158.  

 

Albrecht, J. Björklund, A. och Vroman, S. (2003). “Is There a Glass Ceiling in Sweden?” 

Journal of Labor Economics, vol. 21, s. 145-177. 

 

Arulampalam, W., Booth, A. L. och Bryan, M. L. (2006). ”Is There a Glass Ceiling over 

Europe? Exploring the Gender Pay Gap across the Wages Distribution”. Sage Journals, vol. 

60, s. 163-186.   

Baron. J. N. och Bielby. W. T. (1985). “Organizational Barriers to Gender Equality: Sex 

Segregation of Jobs and Opportunities”, s. 233-252 i A. S. Rossi (red.). Gender and the Life 

Course. New York: Aldine de Gruyter. 

Becker, G. S. (1971 [1957]). The economics of discrimination. Chicago: The University of 

Chicago Press. 

Bettio, F. och Verashchagina, A. (2009). Gender Segregation in the Labour Market: Root 

Causes, Implications and Policy Responses in the EU. Luxemburg: Publications office of the 

European Union. 

Bielby, D. D. och Bielby, W. T. (1988). ”She Works Hard for the Money: Household 

Responsibilities and the Allocation of Work Effort”. American Journal of Sociology, vol. 93, 

s. 1031-1059. 

Bihagen, E. och Ohls, M. (2006). “The glass ceiling – where is it? Women’s and men’s career 

prospects in the private vs. the public sector in Sweden 1979–2000”. The Sociological Review, 

vol. 54, s. 20-47. 

 

Blau, F. och Kahn, L. (2013). "Female Labor Supply: Why Is The United States Falling 

Behind?" The American Economic Review, vol. 103, s. 251-256. 



31 
 

 

Boye, K. och Evertsson, M. (2014). ”Vem gör vad när?: Kvinnor och mäns tid i betalt och 

obetalt arbete”, s. 158-184 i Evertsson, M. och Magnusson, C. (red.). Ojämlikhetens 

dimensioner: uppväxtvillkor, familj, arbete och hälsa i samtida Sverige. Stockholm: Liber AB. 

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber AB. 

 

Bygren, M. och Gähler, M. (2012). ”Family Formation and Men’s and Women’s Attainment 

of Workplace Authority”. Social Forces, vol. 90, s. 795-816.  

 

Corell, S. J. (2001). ”Gender and the Career Choice Process: The Role of Biased Self-

Assessements”. American Journal of Sociology, vol. 106, s. 1691-1730.  

 

Djurfeldt, G. och Barmark, M. (2009). Statistisk verktygslåda 2: multivariat analys. Stockholm: 

Studentlitteratur AB. 

 

Djurfeldt, G., Larsson, R. och Stjärnhagen, O. (2010). Statistisk verktygslåda: 

samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur AB. 

Edlund, C., Ahltorp, B., Andersson, G. och Kleppestø, S. (1990). Karriärer i kläm. Om chefen, 

familjen och företaget. Stockholm: Norstedts.  

Edling, C. och Hedström, P. (2003). Kvantitativa metoder: Grundläggande analysmetoder för 

samhälls- och beteendevetare. Lund: Studentlitteratur AB. 

Eriksson, U. (2000). Det mangranna sällskapet. Om konstruktion av kön i företag. Göteborg: 

BAS.  

Eriksson-Zetterquist, U. och Styhre, A. (2007). Organisering och intersektionalitet. 

Malmö: Liber AB. 

 

Halldén, K. (2014). “Könssegregering efter yrke på den svenska arbetsmarknaden 2000–

2010”, s. 49-75 i SOU 2014:81. Yrke, karriär och lön – kvinnors och mäns olika villkor på den 

svenska arbetsmarknaden, Stockholm: Fritzes. 



32 
 

Hill, M. S. (1980). “Authority at Work: How Men and Women Differ”, s. 107-146.  i G. J. 

Duncan och J. N. Morgan (red.). Five Thousand American Families: Patterns of Economic 

Progress. Ann Arbor, MI: University of Michigan: Institute for Social Research. 

Horner, M. S. (1972). “Toward an Understanding of Achievement-Related Conflicts in 

Women”. Journal of social issues, vol. 28, s. 157-175.  

Hultin, M. (1998). “Gender Differences in Workplace Authority: Discrimination and the Role 

of Organizational Leaders”. Acta Sociologica, vol. 41, s. 99-113.  

Kanter, R. M. (1977).  Men and Women of the Corporation. New York: Basic Books. 

Kvande, E. och Rasmussen, B. (1995). ”Womens Careers in Static and Dynamic 

Organizations.” Acta Sociologica, vol. 38, s. 115-130. 

Lindgren, G. och Mannberg-Zackari, C. (1996). ”Organisationer och ledarskap”. 

Kvinnovetenskaplig tidskrif, vol. 17, s. 1-3.  

 

Medlingsinstitutet (2016).  Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2016 - vad säger den 

officiella lönestatistiken? Stockholm: Medlingsinstitutet. 

 

Meyerson, D. E. och Kolb, D. M. (2000). ”Moving out of the ’Armchair’: Developing a 

Framework to Bridge the Gap between Feminist Theory and Practice”. Sage Journals, vol. 7, 

553-571. 

 

Midi, H., Sarkar, S. K. och Rana, S. (2010). ”Collinearity diagnostics of binary logistic 

regression model”. Journal of Interdisciplinary Mathematics, vol. 13, s. 253-267.  

 

Mueller, C. W., Kuruvilla, S. och Iversson, R. D. (1994). ”Swedish Professionals and Gender 

Inequalities”.  Social Forces, vol. 73, s. 555-573. 

 

Morrison, A. M., White R. P. och Velsor, E. (1994). Breaking The Glass Ceiling: Can Women 

Reach The Top Of America's Largest Corporations? New York: Basic Books. 

 



33 
 

Phelps, E. (1972). "The Statistical Theory of Racism and Sexism”. The American Economic 

Review, vol. 62, s. 659-661. 

 

Riger, S. och Galligan, P. (1980). “Women in management. An exploration of competing 

paradigms”. American Psychologist, vol. 35, s. 902-910.  

 

SFS 2008:567. Diskrimineringslagen. Stockholm: Kulturdepartementet.  

 

Statistiska centralbyrån (2016). ”På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2016”.  

 

Statistiska centralbyrån (2012). “Teknisk rapport: En beskrivning av genomförande och 

metoder. Levnadsundersökningen 2010”. 

 

SOU 1998:6. Ty makten är din… Myten om det rationella arbetslivet och det jämställda 

Sverige. Stockholm: Fritzes Offentliga Publikationer. 

 

SOU 2014:81. Yrke, karriär och lön. Kvinnors och mäns olika villkor på den svenska 

arbetsmarknaden. Stockholm: Fritzes Offentliga Publikationer. 

 

SOU 2014:30. Jämställt arbete? Organisatoriska ramar och villkor i arbetslivet. Stockholm: 

Fritzes Offentliga Publikationer. 

 

SOU 2015:50. Hela lönen, hela tiden – utmaningar för ett jämställt arbetsliv. Stockholm: 

Fritzes Offentliga Publikationer.  

Wright, E. O., Baxter, J. och Birkelund, G. E. (1995). “The Gender Gap in Workplace 

Authority: A Cross-national Study”. American Sociological Review, vol. 60, s. 407-435.  

 

Elektroniska källor 
 
Institutet för Social forskning (2015). Kodbok Levnadsnivåundersökningen 2010. Nedladdad 

2017-12-19 från Institutet för social forsknings hemsida, 

http://www.sofi.su.se/polopoly_fs/1.285628.1465394688!/menu/standard/file/LNU2010_KO

DBOK.pdf 

http://www.sofi.su.se/polopoly_fs/1.285628.1465394688!/menu/standard/file/LNU2010_KODBOK.pdf
http://www.sofi.su.se/polopoly_fs/1.285628.1465394688!/menu/standard/file/LNU2010_KODBOK.pdf


34 
 

Prop. 2017/18:1. Ekonomisk jämställdhet. Tillgänglig: 

http://www.regeringen.se/4a67e1/contentassets/63d1d4d3ea084cd29ce516fb2fe3dbae/ekono

misk-jamstalldhet----utdrag-ur-budgetpropositionen-for-2018.pdf 

 

Prop. 2014/15:1. Ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män. Tillgänglig: 

http://www.regeringen.se/contentassets/7707c90663a243d2b42799976b7c4ead/ekonomisk-

jamstalldhet-mellan-kvinnor-och-man---utdrag-ur-budgetpropositionen-for-2015 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.regeringen.se%2F4a67e1%2Fcontentassets%2F63d1d4d3ea084cd29ce516fb2fe3dbae%2Fekonomisk-jamstalldhet----utdrag-ur-budgetpropositionen-for-2018.pdf&h=ATMsPKNrRyECbovF-oSncsVRDHMFo8Z1kmZMrpatCePGOCfAEqD5FcHePl7F65CX2sSqpyaZsZdphorZ3apsSiRviwGVD-DrjsB-Fo57_t7AYjksYN0TGWYw0Ylq7a6w4r6y2VUEmBY
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.regeringen.se%2F4a67e1%2Fcontentassets%2F63d1d4d3ea084cd29ce516fb2fe3dbae%2Fekonomisk-jamstalldhet----utdrag-ur-budgetpropositionen-for-2018.pdf&h=ATMsPKNrRyECbovF-oSncsVRDHMFo8Z1kmZMrpatCePGOCfAEqD5FcHePl7F65CX2sSqpyaZsZdphorZ3apsSiRviwGVD-DrjsB-Fo57_t7AYjksYN0TGWYw0Ylq7a6w4r6y2VUEmBY
http://www.regeringen.se/contentassets/7707c90663a243d2b42799976b7c4ead/ekonomisk-jamstalldhet-mellan-kvinnor-och-man---utdrag-ur-budgetpropositionen-for-2015
http://www.regeringen.se/contentassets/7707c90663a243d2b42799976b7c4ead/ekonomisk-jamstalldhet-mellan-kvinnor-och-man---utdrag-ur-budgetpropositionen-for-2015

