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Sammanfattning 

Kvinnornas underrepresentation på auktoritetspositioner är ett allmänt känt faktum som ökar 

med högre hierarkiska positioner och den svenska forskningen kring fenomenet har pågått i 

mer än 20 år. Den kvinnliga underrepresentationen har ofta diskuterats med bakgrund i 

familjeperspektivet, eftersom kvinnor konstaterats bära huvudansvaret för barnomsorgen som 

bland annat minskar tiden i förvärvsarbete. Den svenska forskningen har även noterat att män 

och kvinnor till stor del hade anställningar inom olika organisationer och yrken. Det benämns 

som horisontell könssegregering och hade samband med olika karriärmöjligheter för 

arbetstagarna.  

 

Denna uppsatsen visar att andelen auktoritetspositioner är större i de blandade yrkena, i 

förhållande till de mer könssegregerade yrkena. Sambandet hos de blandade yrkena visar 

dessutom en ökad vertikal könssegregation hos auktoritetspositionerna, i jämförelse med mer 

könssegregerade yrken. Den ökade sannolikheten för en arbetstagare att vara i 

auktoritetsposition har framförallt männen jämförelsevis med kvinnorna, i de blandade 

yrkena. 

Nyckelord 

Andel kvinnor i yrket, karriärmöjligheter, vertikal segregering, horisontell segregering, 

kvinnors underrepresentation, auktoritetsposition, att ha underställd, humankapital.  
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Inledning 

På arbetsmarknaden är kvinnornas underrepresentation på framförallt högre hierarkiska 

auktoritetspositioner ett allmänt känt faktum. Näringsdepartementet (2003) debatterade redan 

på 2000-talet kring ett mer jämlikt deltagande hos den kvinnliga representationen på 

auktoritetspositioner. Därför har Sverige det som ett värderat politiskt mål 

(Näringsdepartementet, 2003). Ett mer jämlikt deltagande är ett normativt perspektiv på 

jämställdhet som är del av den svenska liberala värdegrunden för individuell rättvisa i 

samhället. Den liberala värdegrundens grundläggande principer implicerar att individuella 

ambitioner och prestationer ska vara avgörande för individuella utfall. Rättvisa i form av 

jämställdhet råder med andra ord om, och endast om, de individuella möjligheterna är 

oberoende av könstillhörigheten (Kymlicka, 2002). Sådana individuella möjligheter 

motsvaras på arbetsmarknaden av karriärmöjligheter som med andra ord ska vara oberoende 

av könstillhörigheten. 

 

Kvinnors underrepresentation i auktoritetspositioner har ofta diskuterats med bakgrund i 

familjeperspektivet, eftersom kvinnor konstaterats bära huvudansvaret för barnomsorgen. Det 

har i sin tur sammankopplats med bland annat åldern och förvärvsarbetet på arbetsmarknaden 

(Bygren och Gähler, 2008; Kjellsson m.fl., 2014; Muhonen, 2010). Svenska forskare har 

också noterat att män och kvinnor till stor del hade anställningar inom olika sektorer och 

yrken. Det definieras som horisontell könssegregering och har påvisat samband med 

karriärmöjligheter på arbetsmarknaden, vilket diskuterats av flera svenska forskare (Bygren 

2010; Kjellsson m.fl., 2014; Magnusson, 2009). Forskningen visar återkommande på olika 

karriärmöjligheter och belöningar för män och kvinnor. Det är en faktor som försvagar 

kvinnornas position i förhållande till männens och därför är kunskap om den horisontella 

könssegregeringen viktig. Analyser av könskompositionen hos yrken kan visa på strukturella 

skillnader mellan män och kvinnors tendens att utföra samma typ av arbete (Kumlin, 2007).  

 

Att ha underställda är en form av auktoritetsposition som utgör en delkomponent av 

karriärmöjligheterna på arbetsmarknaden. Det värderas av många arbetstagare som en lyckad 

karriär utöver andra komponenter som en hög lön och en prestiegefyllt arbete, vilket i hög 

grad är sammankopplat. Löfström (2004) beskrev att den horisontella könssegregeringen 
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medför olika karriär- och utvecklingsmöjligheter för kvinnors och mäns chanser att nå 

auktoritetspositioner. Det påverkar därför individerna direkt utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv (Löfström, 2004). Kjellsson m.fl. (2014) och Magnusson (2009) 

menade att de blandade yrkena hade bättre karriärmöjligheter i förhållande till de 

könssegregerade professionerna. Fördelningen av de statuspräglade arbetsuppgifterna och 

positionerna var enligt Muhonen (2010) könsmärkta i de manligt och kvinnligt dominerade 

yrkena. Det var på grund av att männen i större utsträckning hade de mest prestigefyllda 

positionerna. Jaffee (1989) samt Kraus och Yonay (2000) lyfte att de kvinnodominerade 

yrkena hade färre auktoritetspositioner, vilket var den främsta anledningen till att kvinnornas 

chanser begränsades till att nå sådana befattningar. 

 

Ur teoretisk synvinkel menade Kanter (1977) att de som rekryterade, föredrog arbetstagare 

med liknande egenskaper. Granovetter (1974) framhöll individuella nätverk som en 

mekanism, eftersom informella rekryteringar är beroende av arbetstagarnas kontakter. 

Hedström och Swedberg (1996) beskrev Granovetters nätverksanalys som en resurs, i form av 

informationskanalen. Det individuella nätverket sammankopplade aktörernas 

karriärmöjligheter med deras agerande (Hedström och Swedberg, 1996). Beckers (1993) 

humankapitalteori handlar om individens kapacitet och ekonomiska värde på 

arbetsmarknaden. Det består bland annat av individuella investeringar i kunskap och 

erfarenhet, vilket tenderade att ge avkastning både i förmåner och kostnader för arbetstagarna 

enligt Becker (1993). Sverige har en tekniskt avancerade ekonomi som medför ökade krav på 

kunskap, utbildning och kompetensutveckling. Organisationernas kompetensutveckling är 

viktig för arbetstagarnas karriärmöjligheter eftersom utbildningen i hög grad pågår på 

arbetsplatserna. Hushållets ekonomi är dessutom central enligt Becker (1993), eftersom de 

beslut som tas av makarna är ämnade för hushållets bästa. Makarnas fördelning av 

barnomsorgen har därför konsekvenser för individuella utfall på arbetsmarknaden (ibid.).  

 

Hade andelen kvinnor i yrket samband med kvinnornas underrepresentation på 

auktoritetspositioner i Sverige 2010? Uppsatsens bidrar till denna diskussion inom 

forskningsfältet genom att empiriskt analysera sambandet med kvinnornas andel i yrket. Det 

genomförs med ett särskilt fokus på förhållandet mellan kvinnors och mäns chanser att nå 

auktoritetspositioner. Resultaten är generaliserbara till den yrkesverksamma svenska 

befolkningen 2010 (Evertsson och Magnusson, 2014). 
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Syfte 

Syftet med denna uppsats är att analysera den ojämlika tillgången till karriärmöjligheter i 

auktoritetspositioner mellan kvinnor och män. Sambandet analyseras utifrån om andelen 

kvinnor i yrket påverkar chansen för arbetstagarna att ha ansvar för minst en underställd i sitt 

arbete.  

 

En auktoritetsposition definieras i uppsatsen av en arbetstagare med maktställning, vilket 

innebär någon form utav ansvar för minst en underställd i yrket. Vertikal könssegregering 

definieras därmed som en ojämn fördelningen av representationen i auktoritetspositioner 

mellan män och kvinnor på arbetsplatser, organisationer och yrken. Horisontell 

könssegregering definieras som en arbetsmarknads uppdelade tillstånd utav att män och 

kvinnor, som i stor utsträckning arbetar på olika arbetsplatser, organisationer och yrken.  

Disposition 

I teoridelen används organisationsteori som en övergripande beskrivning av strukturella 

normer och handlingsprinciper på arbetsplatser. Teman som behandlas är arbetstagarnas 

begränsningar, egna val, det individuella värdet på arbetsmarknaden och rationella 

övervägningar utifrån makarnas perspektiv. Teoridelen avslutas med en övergripande kritik 

mot de rationella teoriernas strikta antaganden. Den tidigare forskningen har tematiserats 

utifrån familjesituationen, rekryteringsförfarande, karriärmobilitet och konkurrensen om 

auktoritetspositioner på arbetsmarknaden. I data- och metodavsnittet presenteras datamaterial, 

bortfall, variabelförteckning med konstruktioner, reliabilitet och validitet samt metodval. 

Avslutningsvis beskrivs undersökningens etiska överväganden. Sedan introduceras resultatet 

med deskriptiv statistik, vilket beskriver urvalets representation på auktoritetspositioner för 

kvinnor och män, med bakgrund i andelen kvinnor i yrkets fördelning. Den multivariata 

analyserna utförs med linjära sannolikhetsmodeller för att testa hypoteserna och 

regressionsdiagnostiken behandlar faktorer som negativt kan påverka beskrivning av 

resultatet. Diskussionen sammankopplar avsnitten samt förmedlar slutsatserna utifrån 

hypoteserna. 
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Teori och tidigare forskning 

Teoriavsnittet inleds med organisationsteori, vilket övergripande beskriver strukturella normer 

och handlingsprinciper på arbetsplatser. Fokus flyttas sedan till arbetstagarnas begränsningar 

som behandlar organisationernas fördelning av makt. Kanters (1977) tes är att de som 

rekryterar, föredrar arbetstagare med liknande egenskaper. Granovetter (1974) framhåller det 

individuella nätverket som en mekanism, eftersom informella rekryteringar är beroende av 

det. Andra utgångspunkter är arbetstagarnas egna val, män och kvinnors investeringar på 

arbetsmarknaden och preferenser som speglar valet av arbete. Det kan ha samband med 

normativa könsroller före vuxen ålder genom utbildning (Kumlin, 2007). Det kan också bero 

på könsmärkningen av ett yrke som exempelvis omsorg, vilket anses vara ett typiskt kvinnligt 

arbete. Det kan därför påverka män och kvinnor att söka sig till dessa yrken (Muhonen, 2010). 

Kanters (1977) grundläggande antagande var att preferenser går före arbetsmarknadens 

processer. Uppfattningen kan innebära att karriärmöjligheterna antas vara sämre för 

arbetstagarna, om de tar en anställning i organisationer där deras könstillhörighet är i 

minoritet (Kanter, 1977). I teorin om humankapital diskuteras rationella övervägningar utifrån 

makarnas perspektiv och arbetstagarnas individuella värde på arbetsmarknaden. Teorin tar 

upp relevanta egenskaper som individer kan konkurrera med på arbetsmarknaden, vilket 

medför olika karriärmöjligheter (Becker, 1993). Teoridelen avslutas med en övergripande 

kritik till de framträdande rationella teoriernas antagande.  

Teori 

Män och kvinnor gör i stor utsträckning olika utbildningsval i Sverige. Det föregår 

arbetsmarknadens horisontella könssegregering; att män och kvinnor är verksamma inom 

olika yrken, organisationer och arbetsplatser. Inom organisationsteori delas arbetets 

organisering in i formella och informella strukturer. De informella strukturerna motsvarar 

tillämpningen i organisationens verksamhet av normer, värderingar och kommunikation. De 

formella strukturerna står för handlingsprinciperna som ska tillhandahålla kontroll och 

förutsägbarhet av processer som organisationer genomgår. Uppsatsen fokuserar i analyserna 

på den formella strukturen i organisationernas ansvarsfördelning. Genom att beskriva den 
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vertikala strukturens tillstånd är det möjligt att analysera om andelen kvinnor i yrket har 

samband med auktoritetspositioner (Kjellsson m.fl., 2014). 

Närhet och homofili 

Genom de mikrobaserade relationerna på exempelvis arbetsplatser bildar status implicita 

antaganden om arbetstagarnas kompetens och lämplighet för auktoritetspositioner. Därför är 

status en egen dimension av ojämlikhet på arbetsmarknaden som innebär för och nackdelar, 

med bakgrund i könstillhörigheten. Det är den allmänna uppfattningen om status på 

makronivån som formar och stabiliserar vardagliga sociala relationer på mikronivån. Det 

sammankopplar därför skillnaderna mellan män och kvinnors tillgång till maktpositioner 

inom organisationer som är en del av den informella strukturen (Ridgeway, 2014).  

Kanters (1977) strukturella ansats beskrev hur den interna könssegregeringen hos 

arbetsplatserna, påverkade mäns och kvinnors arbetsvillkor och karriärmöjligheter. Den 

organisatoriska principen utgår från förhållandet mellan majoritets och minoritetens 

fördelningen av män och kvinnor på arbetsplatser. Närheten fungerar som en 

socialpsykologisk mekanism, vilket bygger på att människor identifierar sig med andra utifrån 

sociala bakgrundsfaktorer. De består bland annat av könstillhörigheten, arbetspositionen, den 

individuella ekonomin och utbildningen. McPherson m.fl. (2001) använde begreppet homofili 

vars princip är att likheter skapar förbindelser, vilket resulterar i homogena nätverk. På den 

könssegregerade arbetsmarknaden kan detta fenomen begränsa interaktionen mellan män och 

kvinnor, vilket kan kallas bashomofili (McPherson m.fl., 2001). Utifrån Kanters (1977) 

synvinkel medför individernas intersubjektiva upplevelser av likhet, en trygghet hos 

arbetstagarna inom organisationernas ledningsgrupper som sammanlänkar informella och 

formella strukturer. Arbetstagarna har en känsla av tilltro och förväntar större hänsyn för 

varandras liknande livssituationer. Kanters (1977) antagande innebär att preferensen för 

arbete med kollegor som liknar dem själva, går före arbetsmarknadens rationella process att 

göra vinster. Muhonen (2010) menar att könsmärkningen hos ett yrke kan påverka män och 

kvinnor att söka sig till eller från dessa yrken (Muhonen, 2010). Vård och omsorgsyrken kan 

tjäna som exempel, vilket anses vara ett typiskt kvinnligt arbete. Kvinnor har därför ett tudelat 

intresse av att stödja andra kvinnor samtidigt som de behöver ett nätverk med män i ledande 

position eftersom de kan främja deras karriär på arbetsplatsen (Ridgeway, 2014). Granovetter 

(1974) undersökte arbetsgivarnas användning av de anställdas nätverk för rekrytering i 

sammanhanget. De homogena nätverken hade betydelse vid informella rekryteringar eftersom 

individens kontaktnät var avgörande för vem som hade chansen att bli rekryterad. Bruket av 
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arbetstagarnas nätverk var mest påtagligt i de mansdominerade yrkena med stor majoritet av 

män (Granovetter, 1974). Om informella rekryteringsmetoder användes hade det främst 

konsekvenser för kvinnor i minoritet (Ibarra, 1995). Hedström och Swedberg (1996) beskrev 

Granovetters inbäddningsprincip, vilket använde nätverksanalysen som aktörernas sociala 

situation. Rationalitetsprincipen pekade på att män i manligt dominerade yrken med stor 

majoritet, utgjorde en social situation och struktur som utestängde kvinnor. Social närhet till 

aktörerna med centrala nätverkspositioner kan förbättra arbetstagarnas utbytesmöjligheter. 

Män kan inneha en priviligierad position vilket stärker deras förhandlingsstyrka i 

rekryteringsprocessen till auktoritetspositioner. Det sociala nätverket innebar en resurs, i form 

av informationskanalen, vilket sammankopplade aktörernas karriärmöjligheter med deras 

agerande (Hedström och Swedberg, 1996). Valet av yrke eller arbetsplats har också samband 

med individuella uppfattningar av karriärmöjligheterna som finns tillgängliga. Uppfattningen 

kan innebära att karriärmöjligheterna antas vara sämre för arbetstagarna om de tar en 

anställning i organisationer där deras könstillhörighet är i minoritet. En större andel av 

kvinnor inom organisationer ökade enligt Kanter (1977) deras maktinflytande i förhållande till 

de mansdominerade arbetsplatserna. Kvinnorna hade mer stöd av varandra på de arbetsplatser 

som hade en större andel anställda av det egna könet. En konsekvens blev att cheferna 

behandlade sina arbetstagare mindre utifrån könstillhörigheten, vilket minskade skillnaderna 

mellan mäns och kvinnors chanser till auktoritetspositioner (Kanter, 1977).  

Humankapital 

Humankapitalteorin handlar om individens kapacitet och ekonomiska värde på 

arbetsmarknaden. Teorin består av investeringarna i kunskap, erfarenhet, hälsa och personliga 

egenskaper samt värderingar, vilket tenderar att ge avkastning i förmåner och kostnader för 

arbetstagarna. På detta sätt producerar alla sitt egna humankapital som är nödvändigt för 

tekniskt avancerade ekonomier med större kunskapskrav som används i produktionen. Det 

ökar kraven på individuell utbildning och kompetensutveckling i samhället (Becker, 1993). 

Processen på arbetsmarknaden har därmed fört med sig en strukturell könsintegration i det 

svenska arbetslivet (Kjellsson m.fl., 2014). Magnusson (2009) menade att de yrken som hade 

högst prestige framförallt var i behov av arbetstagare med högre kompetens. De yrkena hade 

en blandad könskomposition mellan 41 till 60 procent kvinnor (Magnusson, 2009). 

Organisationernas kompetensutveckling är dessutom viktig för arbetstagarnas 

karriärmöjligheter. Utbildningen pågår i hög grad på arbetsplatserna, vilket ur arbetsgivarnas 

perspektiv ökar de anställdas produktivitet och ger bättre avkastning på sikt (Becker, 1993). 
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Den formella strukturens handlingsprinciper beskriver organisationers rationalitet, vilket 

Becker (1993) fundamentalt påstod var nyttomaximerande. Den logiken innebär att 

individernas karriärutfall bör beaktas utifrån relationen med tid i förvärvsarbete. Hushållets 

ekonomi är central och antagandet om nyttomaximering innebär att besluten som tas av 

makarna är för hushållets bästa. Lönenivåerna på arbetsmarknaden har ökat kostnaderna för 

barnomsorgen, eftersom arbetstagarnas frånvaro är mindre välavlönat arbete i Sverige. 

Makarnas fördelning av barnomsorgen har därför konsekvenser för utfallet på 

arbetsmarknaden. Becker (1993) var tydlig med att investeringar i det avlönade arbetet 

tenderar att ge avkastning i förmåner och kostnader (Becker, 1993).  

 

I allmänhet implicerar samhällets normativa referensram att fädernas frånvaro är mindre i 

förhållande till mödrarna. Förväntningar på rollerna påverkar därför män och kvinnor olika, i 

relation till föräldraskapet. Eriksson (2000) menade att kvinnor inom organisationer var 

tvungna att explicit påvisa sin lämplighet, i större utsträckning än män för 

auktoritetspositionerna (Eriksson, 2000). De normativa förväntningarna kan också påverka 

vid externa rekryteringar, vilket Persson (1998) beskriver med statistisk diskriminering. 

Statistisk diskriminering innebär att arbetsgivare inte har en komplett information om sina 

potentiella kandidater. De kan delvis basera sina antaganden på en generell uppfattning om 

kvinnors produktivitet i arbetet. Uppfattningen kan indikera att kvinnorna tar huvudansvaret 

för barnomsorgen, vilket leder till mer frånvaro jämförelsevis med männen. På grund av 

förväntningarna, prioriteras männens karriärer i större utsträckning vid nyanställningar och 

auktoritetspositioner (Persson, 1998). När effekterna av humankapital inte har sin 

motsvarighet i arbetslivet tillhandahåller Becker (1993) en diskrimineringsteori. Beckers 

(1993) grundläggande antagande om maximerande av nytta implicerar, att arbetsgivarens 

väljer den mest lämpade individen oavsett könstillhörighet (ibid.) När inte så blir fallet har 

arbetsgivaren preferenser för en specifik könstillhörighet som övervinner humankapitalets 

värde och organisationens kostnader (Persson, 1998). Indirekt kan det förorsakas av de 

anställda inom organisationen eller av kundernas inställning till män och kvinnor 

(Skuratowitcz och Hunter, 2004).  
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Kritik av rationella val 

Soptunnemodellen fungerar i uppsatsen som en kritik av det rationella maximerandet av nytta 

vilket Becker (1993), använde som grundläggande antagande i humankapitalteorin. 

Soptunnemodellen lättar på de strikta antagandena hos de dominerande teorierna kring 

rationella val och problemlösning. Individer har en begränsad uppskattning av orsak och 

verkan, preferenser samt uppfattningen av tillgängliga val (Cohen m.fl., 2012). Likaså är 

organisationernas formella struktur med en samling av regler, rutiner och standardiserade 

förfaranden (Kjellsson m.fl., 2014), begränsade rationellt enligt Cohen m.fl. (2012). 

Organisationernas utformning är inte alltid avsiktlig, deras uppfattning om tillgängliga 

möjligheter och anpassningsbarheten till den aktuell kontexten är begränsad. Aktörer och 

organisationer agerar inte enbart efter kalkylerade konsekvenser vid problemlösningar. Beslut 

handlar till stor del om att uppfylla förväntningar hos intentioner, vilket inte behöver handla 

om att lösa problem rationellt. Arbetsplatserna kan därför förbise eller lösa problem genom en 

ny inriktning som exempel. Rationella val och problemlösning utökas med sammanträffanden 

och okontrollerade skiftningar hos soptunnemodellen (Cohen m.fl., 2012). 

Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen inleds med familjesituationen som fokuseras till barnomsorgens 

inflytande på karriärmöjligheterna. Sedan följer temat rekryteringsförfarande som utgår från 

efterfrågan hos arbetsgivarna på potentiella kandidater och karriärmobilitet som observerar 

utvecklingsmöjligheterna för män och kvinnor. Sist berörs ett perspektiv som behandlar 

konkurrensen om auktoritetspositioner på arbetsmarknaden. 

Familjesituationen 

Kjellsson m.fl. (2014) sammanställde forskning om män och kvinnors karriärmöjligheter och 

villkor i arbetslivet. De menade att utbildningsvalen föregick könssegregationen på 

arbetsmarknaden och bildade en horisontell struktur som medförde olika karriärmöjligheter. 

Utredningen pekade på den dominerande representationen av män i auktoritetspositioner. De 

menade framförallt att männens andel dessutom ökade med högre hierarkiska ledarpositioner. 

Löfström (2004) analyserade förändringen för kvinnornas andel i olika chefskategorier med 

data från Statistiska centralbyrån mellan åren 1997 och 2002. Männens dominans på 

chefspositioner var mest framträdande på de arbetsplatserna som hade 50 procent kvinnor i 
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arbetsstyrkan. Tendensen visade att andelen manliga chefer då var cirka 70 procent i 

yrkeskategorin (Löfström, 2004).  

 

Barnomsorgen pekades ut som en viktig faktor till den individuella arbetstiden. De menade att 

moderskapet utövade det största inflytandet på arbetstiden eftersom en tredjedel av kvinnorna 

respektive en tiondel av männen, hade en deltidsanställning år 2013. Arbetstagarna som 

arbetade heltid eller mer hade ett starkt samband med att vara i en auktoritetsposition 

(Kjellsson m.fl., 2014). Muhonen (2010) studerade karriärmobiliteten för 38 kvinnor 

longitudinellt med halvstrukturerade intervjuer 1996 och år 2007. Respondenterna var 

ursprungligen i chefsposition och vid uppföljningen hade de blivit mellan 43 till 71 år. Inom 

de könssegregerade yrkena ansågs kvinnornas auktoritetspositioner i allmänhet vara av lägre 

status. Könskodningen yttrade sig genom att mönstret i de manliga och kvinnliga 

majoritetsyrkena präglades av männens dominans, som genomgående hade de högre 

positionerna. Kvinnornas chefspositioner ansågs också mer riskfyllda, eftersom många hade 

hoppat av sina uppdrag vid studiens uppföljningstillfälle. Mödrarnas och barnens ålder var ett 

centralt tema, barnomsorgen prioriterades av informanterna vid barnens yngre åldrar. När 

barnen närmat sig vuxen ålder, ökade mödrarnas fokus på karriären i deras 40- till 50-

årsålder. Åldern var också ett tema i Bygren och Gählers (2008) studie. De analyserade 

representationen på chefspositioner i Sverige med levnadsnivåundersökningen från åren 1968, 

1974, 1981, 1991 och 2000. Undersökningen fokuserade på familjens samband med 

karriärens förändring under arbetslivet. Resultaten bekräftade också sambandet med 

familjebildandets effekter och auktoritetspositioner. Skillnaderna mellan mäns och kvinnors 

chans att nå en chefsposition uppstod omkring 30-årsåldern, när de flesta respondenterna 

bildade familj. Föräldraskapseffekten kunde delvis förklaras av fädernas ökade 

arbetslivserfarenhet, senioritet och meriter i förhållande till mödrarna. När fäderna spenderade 

mer tid på arbetsmarknaden gagnade det deras chanser att nå en chefsposition. Kvinnornas 

chanser att klättra karriärmässigt förändras inte efter 30-årsåldern utan var därmed kvar på 

samma nivå som männens möjligheter i 20 till 30-årsåldern. Männens karrärkurvor fortsatte 

att stiga upp till ungefär 50 år (Bygren och Gähler, 2008). Män och kvinnors utfall på 

arbetsmarknaden betraktas också med hänsyn till prestationer på arbetsmarknaden, i 

jämförelse med insatser i barnomsorg. Med andra ord försämrades inte mödrarnas chanser att 

nå en chefsbefattning, men föräldraskapets effekter påverkade män och kvinnor olika (Bygren 

och Gähler, 2008).  
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Rekrytering och karriärmobilitet 

Reskin och McBrier (2000) undersökte effekterna av olika rekryteringsmetoder med ett 

datamaterial som bestod av 516 arbetsplatser i USA. Reskin och McBrier (2000) menade att 

organisationer som offentliggjorde sina anställningar med annonser eller rekrytering via 

bemanningsföretag, ökade antalet potentiella kandidater. Det kallas för formella 

rekryteringsmetoder och hade samband med en större andel kvinnor i ledande positioner, 

särskilt i de stora företagen. Likt Granovetters(1974) studie var rekryteringsmetoden central 

men i form av de informella nätverkens användning. Rekryteringsmetoden innebär att 

kandidater direkt hänvisas till eller erbjuds olika tjänster, vilket var förknippat med männens 

ökade andel i ledarpositioner (Reskin och McBrier, 2000; Granovetter, 1974). De informella 

nätverken utestänger många av kandidaterna på arbetsmarknaden, men kan vara 

kostnadseffektivt för organisationerna (Reskin och McBrier, 2000). Den svenska forskningen 

har visat att majoriteten av rekryteringar till toppositioner använde den informella 

rekryteringsmetoden (Löfström, 2004). Många individer blev direkt tillfrågade att söka 

tjänster genom sitt nätverk. Männens nätverk beskrevs därför som en orsak till deras 

förhållandevis större inflytande i arbetslivet (Muhonen, 2010). McPherson m.fl. (2001) 

menade att män och kvinnor tenderade att arbeta och söka sig till arbetsplatser med en större 

andel av den egna könstillhörigheten. De homogena nätverken på den könssegregerade 

arbetsmarknaden begränsade också interaktionen mellan män och kvinnor (McPherson m.fl., 

2001). En annan synvinkel på den horisontellt könssegregerade arbetsmarknaden i Sverige 

illustrerade Bygren och Kumlin (2005). De analyserade könssegregeringen på 

organisationsnivå utifrån rekryteringsprocesser åren 1991 och 1995 i Sverige. Datamaterial 

bestod av 1460 arbetsplatser och 75 261 rekryteringar på arbetsmarknaden. Undersökningen 

lyfte fram att de organisatoriska beslutsfattarna anställde från könssegregerade 

rekryteringskontexter. Utbudet av manliga och kvinnliga kandidater var mycket obalanserat, 

vilket var den viktigaste faktorn för reproduktionen av de könssegregerade arbetsplatserna. De 

formella rekryteringsmetoderna påverkade inte överrepresentation av män eller kvinnor i 

organisationerna (Bygren och Kumlin, 2005). 

 

Tendensen att arbetstagarna söker sig till eller föredrar arbetsplatser med en större andel av 

den egna könstillhörigheten (McPherson m.fl., 2001), kan ifrågasättas. Bygrens (2010) 

svenska studie visade att män och kvinnor föredrog anställningar i organisationer med en stor 

andel av den motsatta könstillhörigheten. Undersökningen analyserade om en könssegregerad 
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komposition på arbetsplatsen, hade samband med könstillhörighet hos respondenterna som 

lämnade sina arbetsplatser. Datamaterial bestod av 1890 svenska arbetsplatser med 721 123 

arbetstagare vid tre olika tidpunkter mellan åren 1987 till 1996. Män och kvinnor lämnade i 

större utsträckning de verksamheterna som hade en större andel den egna könstillhörigheten 

(Bygren, 2010). 

Differentierad konkurrens om auktoritetspositioner 

Jaffee (1989) undersökte hierarkisk stratifiering på arbetsplatser i USA. Datamaterialet bestod 

ursprungligen av 1760 individer som efter urvalsavvägningar hade 1109 respondenter kvar. 

Auktoritet på arbetsplatsen som karaktäriserades utav den hierarkiska relationen till 

underställda uppvisade stora skillnader mellan kvinnor och män enligt Jaffe (1989). Det mest 

inflytelserika sambandet var yrket för både kvinnor och män. Yrkena som hade en majoritet 

av kvinnor minskade sambandet för båda män och kvinnor att vara i en auktoritetsposition, i 

förhållande till arbetsmarknaden som helhet. Jaffee (1989) pekade därför på att de kvinnligt 

dominerade yrkena förklarade mycket utav sambandet med auktoritetspositioner, särskilt för 

kvinnor. Den vertikala strukturen i yrken med en kvinnlig majoritet, begränsade chansen att 

nå en auktoritetsposition. Anledningen var en mindre andel och således färre chanser att nå en 

auktoritetsposition i jämförelse med de andra könskompositionerna. Männen påverkades dock 

mindre negativt av kontexten. De var nämligen anställda på arbetsplatser som gav bättre 

möjligheter att nå en auktoritetsposition (Jaffee, 1989). 

 

Kraus och Yonay (2000) undersökte mäns och kvinnors chanser att nå auktoritära befattningar 

komparativt. Datamaterialet som användes var representativt för den israeliska befolkningens 

karriärmobilitet som baserades på 5800 hushåll. Respondenterna var mellan 25 till 64 år och 

yrkesverksamma då studierna genomfördes åren 1991 och 1992. Den hierarkiska positionen 

som mellan- eller hög chef i organisationerna visade att chanserna var olika för män och 

kvinnor utifrån yrkenas könskompositioner. För männen observerades inga för- eller 

nackdelar med sambandet att vara i en auktoritetsposition, oavsett yrkets könskomposition. 

Kvinnorna hade däremot mer auktoritet i de manligt dominerade- samt blandade yrkena. 

Därmed var skillnaderna mindre mellan kvinnor och män i dessa könskompositioner. Kraus 

och Yonay (2000) beskrev också att det var färre auktoritetspositioner i de kvinnligt 

dominerade, i förhållande till de manligt dominerade yrkena, likt Jaffe (1989). 
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Sammanfattning 

Det finns många olika förklaringar till den vertikala och horisontella könssegregationen. Den 

svenska forskningen menade på att de ojämlika utfallen på arbetsmarknaden hade samband 

med den horisontella könssegregeringen (Bygren 2010). Löfström (2004) beskrev att den 

horisontella könssegregeringen medför olika karriär och utvecklingsmöjligheter (Löfström, 

2004). En hög lön och jobbstatus är för de flesta eftertraktade karriärmöjligheter på 

arbetsmarknaden. Dessa möjligheter finns i större utsträckning hos de blandade yrkena 

(Kjellsson m.fl., 2014; Magnusson, 2009).  

 

(1) Den svenska forskningen var i stor mån enig om karriärmöjligheternas bättre 

förutsättningar i de blandade yrkena med kvinnor och män. Därför förväntas 

sannolikheten öka för chansen att vara i en auktoritetsposition med en jämn fördelning 

av kvinnor och män i de blandade yrkeskategorierna. 

 

(2) Kvinnor är underrepresenterade på auktoritetspositioner och de tar huvudansvaret för 

barnomsorgen. Flera av de svenska forskarna diskuterade i sin tur kopplingen med 

förvärvsarbetet och ålderns inverkan på sambandet. De flesta bildade familj runt 

omkring 30-årsåldern, vilket hade konsekvenser för mäns och kvinnors tid i 

förvärvsarbete. 

Hypoteser 

(1) Andelen kvinnor i yrket har samband med arbetstagarnas sannolikhet att ha minst en 

underställd på arbetsmarknaden i Sverige 2010. 

 

(2) En större andel kvinnor i yrket ökar männens sannolikhet att ha underställda i 

förhållande till kvinnor.  

 

(3) Kvinnor har i förhållande till män lägre sannolikhet att ha underställda i manligt och 

kvinnligt dominerade yrken, jämförelsevis med yrken som har en blandad 

könskomposition. 
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Data och metod 

I data- och metodavsnittet presenteras de urval och avvägningar som beskriver respondenter 

som ingår i analyserna samt registret över yrken som respondenterna identifieras med. 

Variablerna kommer från Levnadsnivåundersökningen som kort beskrivs och sedan berörs 

bortfallet i den aktuella studien. Konstruktionerna av variablerna följer sedan innan reliabilitet 

och validitet diskuteras. Avsnittet metod och analysval tillägnas framförallt den linjära 

sannolikhetsmodellen. Avslutningsvis beskrivs undersökningens etiska överväganden utifrån 

Vetenskapsrådets principer som referensram.  

Urval och avvägningar 

Undersökningen analyserade den beroende variabeln, antal underställda vilken hade 2677 

giltiga svar från respondenter som är studiens urval. Yrkesregistret hämtades från Nordisk 

yrkesklassificering 85 (NYK) vilket innehåller yrkesområden, yrkesgrupper, yrkesfamiljer 

och individuella yrkeskategorier. Yrkesförteckningen utarbetats av Statistiska centralbyråns 

(90) Folk och Bostadsräkningen från år 1985. NYK används i uppsatsen för att beskriva 

andelen kvinnor i yrkets samband med att ha underställda, utifrån yrkesfamiljerna. De är 

relaterade till yrkets innehåll, uppgifter och resultat i form av huvudyrket såsom en försäljare 

eller verkstadsmekaniker. Yrkesfamiljen delar in arbetstagarna i olika kvalificeringsnivåer 

inom organisationerna, tillexempel snickarlärlingar och de yrkeskunniga snickarna (Statistiska 

centralbyråns, 1990). De personer vars yrken inte kunde identifieras eller icke var 

yrkesverksamma exkluderades från urvalet. Dessutom exkluderades respondenter som inte 

besvarat alla frågor för de ingående variablerna i den multipla analysen. Det medförde att 

2633 respondenter var det slutgiltiga urvalet som motsvarar 98,4 procent av de giltiga svaren 

hos den beroende variabeln antal underställda.  

Datamaterial 

Studien använde det senaste tvärsnittet från levnadsnivåundersökningen 2010. Statistiska 

centralbyrån utförde det praktiska arbetet med undersökningen som genomfördes 1968, 1974, 

1981, 1991, 2000 och 2010. Intervjuerna baserades på levnadsförhållanden som familj, 
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utbildning, ekonomi och sysselsättning med återkommande respondenter. Urvalet motsvarade 

en promille av den svenska befolkningen mellan 18 till 75 år och var representativt. Det 

medför att resultaten kan generaliseras till Sveriges population år 2010 (Evertsson och 

Magnusson, 2014). Respondenterna introducerades med en folder och kontaktades sedan av 

en intervjuare. De som inte var anträffbara vid första omgången fick möjligheten att besvara 

en kortare postenkät (Statistiska centralbyrån, 2012). 

Bortfall 

Bortfall utgör en osäkerhet för studiens resultat, vilket indelas i internt och externt bortfall. 

Det externa bortfallet innebär att respondenter inte besvarar undersökningsenkäten och internt 

bortfall berör svarsfrekvensen hos de enskilda frågorna. Ett externt systematiskt bortfall hos 

vissa grupper i befolkningen är speciellt problematiskt. Det beror på att urvalet inte kan anses 

representativt, vilket också kan ge missvisande resultat (Djurfeldt m.fl., 2010). 

Externt bortfall 

Bortfallsanalysen från Statistiska centralbyrån (2012) visade inte ett stort eller systematiskt 

bortfall för variablerna kön, ålder och civilstånd. Av totalt 8889 som ingick i urvalet, var det 

28 procent som inte deltog i undersökningen. Störst var bortfallet hos de nya respondenterna i 

urvalet, 33 procent av de nya ungdomarna och 43,8 procent av de nya immigranterna. Den 

slutgiltiga svarsandelen summerades till 72 procent. Insamlingen genomfördes med 61,5 

procent intervjuer och 10,5 procent postenkäter (Statistiska centralbyrån, 2012).   

Internt bortfall 

Uppsatsens variabler från levnadsnivåundersökningen 2010 omkodades först med bakgrund i 

de ogiltiga svarsalternativen som observerades. För att sedan beskriva det interna bortfallet, 

kontrollerades de oberoende variablerna i förhållande till den beroende variabeln antal 

underställda. I tabell 1 presenteras det interna bortfallet hos studiens variabler.  
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Tabell 1: Internt bortfall i förhållande till den beroende variabeln 

Variabler LNU 2010 Giltiga svar Andel av den beroende variabeln 

Antal underställda 2677 100% 

Kön 2677 100% 

Andelen kvinnor i yrket 2664 99,5% 

IP:s Utbildningsnivå 2676 100% 

Årsarbetstimmar 2009 2648 98,9% 

Civilstånd 2677 100% 

Tabell 1, Internt bortfall i förhållande till den beroende variabeln. 

Variabelförteckning och konstruktion 

I följande del beskrivs hur hypoteserna blev mätbara med uppsatsens indikatorer. De har 

granskats med korstabeller som delvis motiverar omkonstruktionerna. Variablernas skalnivåer 

och de operationella definitionerna presenteras dessutom i avsnittet.   

Beroende variabel 

En auktoritetsposition i studien definieras som en befattning vilken har ansvar för minst en 

underställd i arbetet. Variabeln kodades till ett binärt utfall med 1 för respondenter med minst 

en underställd och övriga utfall till 0.  

Oberoende variabler 

Man är en nominalskala och dikotom variabel som kodades med 0 för man och 1 för kvinna. 

Den dikotoma variabeln användes dessutom till interaktionsterm med övriga oberoende 

variabler för att analysera om effekterna signifikant varierade för män och kvinnor.  

 

Variabeln andelen kvinnor i yrket är en kvotskala som nyttjades i sitt ursprungliga format och 

som interaktionsterm. Interaktionerna bestod av andelen kvinnor i yrket upphöjt i 2. 

 

Årsarbetstimmar 2009, är en kvotskala som mäter det totala antalet arbetstimmar 2009. Den 

omkodades till en dummyvariabel med referenskategori 1 från 0 till 2080 årsarbetstimmar 

2009. Utfall 2 var för 2081 till 2200, utfall 3 2201 till 2400, utfall 4 2401 till 2800, utfall 5 



 

 16 

2801 till 3600 och utfall 6 3601 årsarbetstimmar 2009 och fler. Variabeln konstruerades även 

dikotomt med 0 för 0 till 2400, 1 för 2401 och fler årsarbetstimmar 2009.  

 

Respondenternas utbildningsnivå mättes med svensk utbildningsnomenklatur. Det är en 

ordinalskala med åtta nivåer från ingen utbildning upp till forskarutbildning. Variabeln 

dikotomiserades med 0 för ingen utbildning, grundskola, folkskola och yrkesinriktat 

gymnasium 2 till 3 år. Värde 1 tillskrevs teoretiskt gymnasium 3 år, postgymnasium, 

universitet eller högskoleexamen och forskarutbildning. 

 

Civilstånd är en nominalskala som omkodades till 0 ogifta, frånskilda och änkor-änklingar 

och 1 för sambo, gifta och gifta men ej sammanboende. 

Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten och validiteten kan vara källor till gradvis förvrängning och snedvridning av 

resultatet. Det leder till en missvisande framställning av realiteten (Björkman, 2004).  

Variabler som kan vara problematiska för uppsatsens resultat och slutsatser presenteras här.  

Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om de slumpmässiga felen, alltså graden av förändring för varje enhet 

mellan mättillfällen. En hög grad av reliabilitet motsvaras av; samma återkommande resultat 

för enheterna i mätinstrumentet (ibid.). Eftersom undersökningen analyserar ett tvärsnitt i 

form av levnadsnivåundersökningen från 2010, medför det att reliabilitetskontroller inte kan 

utföras. Uppsatsens resultat kan därmed delvis vara slumpmässiga, vilket påverkar validiteten 

och undersökningens slutsatser som använder resultatet.   

Validitet 

Validitet handlar om giltigheten hos en undersökning utifrån systematiska fel, vilket kan 

influeras av reliabiliteten som tidigare nämndes. Det är graden av sanning som analyserna 

verkligen mäter hos fenomenet. För uppsatsen innebär det om hypoteserna som formulerats 

kring andelen kvinnor i yrkets samband med auktoritetspositioner. Validiteten speglas då av 

en under- eller överskattning eller rentav en felaktig slutsats (ibid.). 
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Den oberoende variabeln för årsarbetstimmar 2009 har en osäker orsaksriktning. Sambandet 

med auktoritetspositioner kan nämligen medföra krav på fler arbetstimmar (Björkman, 2004).  

Metod och analysval 

I resultatavsnittet informerar den deskriptiva statistiken om mäns och kvinnors representation 

med minst en underställd utifrån andelen kvinnor i yrket. Den multivariata kontrollen av 

sambandet utfördes primärt med linjära sannolikhetsmodeller och tre olika metoder för 

signifikanstestning för att kontrollera hypotesernas samband.  

Linjär regressionsanalys 

Den multipla linjära regressionsanalysen predicerar den genomsnittliga förändringen med en 

linjär funktion som heter minsta kvadratmetoden. Beräkningen minimerar avståndet mellan 

genomsnittet och de enskilda observationernas avvikelser. Ett formellt krav hos metoden är en 

kontinuerlig kvantitativ beroende variabel, som i undersökningen enbart bestod utav två 

värden. En binär variabel kan behandlas med kvotskalans egenskaper vilket gör den lämplig 

som utfallsvariabel för studiens hypoteser (Djurfeldt, 2010). Hypoteserna kontrolleras med 

den linjära sannolikhetsmodellen som beräknar de oberoende variablernas effekter med 

sannolikheten i procent, hos den binära beroende variabeln. Variabelvärdet 0 representerar 

därmed utfallet att inte ha någon underställd i arbetet och 1 för minst en underställd (Mood, 

2010). 

 

Den linjära regressionsanalysen har ett formellt krav på att residualen är normalfördelad. 

Dock blir feltermen heteroskedastisk när minsta kvadratmetoden används för att skatta den 

binära beroende variabeln. Det leder till problem med tolkningen av signifikanstesten som 

därmed inte kan tolkas på ett trovärdigt sätt (Djurfeldt, 2009). Därför används robusta 

standardfel som beräknar ett konfidensintervall vilket kan hantera heteroskedastisk spridning 

(Mood, 2010).  

 

En problematik som kan uppstå hos de linjära sannolikhetsmodellerna är kvotskalornas 

predicerade sannolikhet, som kan hamna över eller under den beroende variabelns 

utfallsvärden 1 och 0, vilket inte anses vara realistiskt (ibid.). Därför prövas sambandet även 

med bootstrap och maximum likelihood som beräknar tätheten hos observationerna. De 

signifikansprövningarna utgår inte från normalfördelningens inferensmetod och bootstrapping 
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används som komplement till den linjära sannolikhetsmodellen. Maximum likelihood 

appliceras med en logistisk regression som även prövade sambandet (Mooey och Duval, 

1993). Levnadsnivåundersökningen 2010 är ett representativt panelurval mellan 18 till 75 år 

ur den svenska befolkningen som därför kan generaliseras till landet i sin helhet, vilket gör 

metoderna mer lämpliga i sammanhanget (Evertsson och Magnusson, 2014; Mooey och 

Duval, 1993). 

 

 En annan aspekt för linjära sannolikhetsmodeller är utelämnade inneboende 

interaktionseffekter. Det åtgärdas genom konstruktioner med interaktionstermer. Att studera 

interaktionseffekten för män och kvinnor tillsammans med övriga oberoende variabler är en 

del av studiens syfte vid jämförelserna hos representationen på auktoritetspositioner (ibid.). 

Etiska överväganden  

Etiska övervägningar inom forskningen handlar främst om avvägningar mellan legitima 

intressen. Intressekonflikten kan beskrivas mellan ny kunskap och skyddet mot risker och 

skador som kan drabba individer. Vetenskapsrådets etik fungerar som ett teoretiskt ramverk 

för forskningens moraliska aspekter och har en vägledande funktion. Rätt och fel illustreras 

utifrån rekommendationer och förbud med en kodex av forskningsetiska regler 

(Vetenskapsrådet, 2011). Behandlingen av informanter som medverkat i 

levnadsnivåundersökningen 2010 kommenteras utifrån den kodex som aktualiseras med 

denna undersökning.   

 

Individskyddskravet innebär att de medverkande ska skyddas från skada och kränkning 

(ibid.). Statistiska centralbyrån förvarar datamaterialet och är därmed ansvariga för 

säkerheten. De hade avidentifierat respondenterna och sorterade dem med kodnummer 

(Statistiska centralbyrån, 2012). Därför kan inte obehöriga identifiera respondenterna och 

därmed kan konfidentialitetskravet anses vara uppfyllt (Vetenskapsrådet, 2011). 

 

Datamaterialet som undersökningen nyttjade förvarades på en privat dator som uppdaterade 

säkerheten kontinuerligt och sedan raderades statistiken (ibid.).  

 

Nyttjandekravet uppfylldes genom att datamaterialet i undersökningen enbart användes i 

forskningssyften (Vetenskapsrådets, 2002). Informations- och samtyckeskravet anses också 
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vara uppfyllt genom Statistiska centralbyrån (2012) kontakt och introduktion kring syfte och 

genomförande med respondenterna, i samband med levnadsnivåundersökningen 2010 (ibid.; 

Statistiska centralbyrån, 2012). 

Resultat 

Den deskriptiva statistikens syfte är att beskriva urvalets representation på 

auktoritetspositioner för kvinnor och män, med bakgrund i andelen kvinnor i yrkets fördelning 

hos tre kategorier. Den linjära sannolikhetsmodellen användes sedan för test av hypoteserna. 

Den formen av regressionsanalys predicerar den genomsnittliga sannolikheten för 

respondenterna att ha minst en underställd i arbetet. Regressionsdiagnostiken behandlar 

avslutningsvis faktorer som negativt kan påverka uppsatsens beskrivning av resultatet. 

Deskriptiv statistik 

Tabell 2 visar den beroende variabelns fördelning utifrån en normalfördelad statistisk 

inferensmetod. Beräkningen visar att den beroende variabeln är sned och har en toppighet, 

vilket avviker mycket från konfidensintervallen för en normalfördelad variabel. Resultat 

innanför konfidensintervallens gränser representerar i detta fall en normalfördelad distribution 

hos den beroende variabeln (Djurfeldt, 2010). 

 

Tabell 2: Test av normalfördelningen hos den beroende variabeln 

Beskrivning Fördelning T-värde 95% signifikans  Konfidensintervall 95% 

Snedhet och std.fel 1,178 / 0,048 +/- 1,960 +/- 0,094 

Toppighet och std.fel -0,613 / 0,095 +/- 1,960 +/- 0,186 

Tabell 2, Test av normalfördelningen hos den beroende variabeln; att ha minst en underställd. 

 

Analysen av män och kvinnor med minst en underställd visade i tabell 3 att andelen kvinnor i 

auktoritetspositioner var 18,5 procent, vilket kan jämföras med männens 30,4 procent.  
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Tabell 3: Manliga och kvinnliga respondenter med underställda 

Beskrivning Män Kvinnor Totalt 

Antal respondenter 1388 1289 2677 

Minst en underställd 423 (30,4%) 239 (18,5%) 662 

Tabell 3, Manliga och kvinnliga respondenter med underställda. 

 

Tabell 4 beskriver männens och kvinnornas representation på auktoritetspositioner utifrån 

andelen kvinnor i yrket. Andelen kvinnor i yrket har indelats i tre kategorier med 0 till 32 

procent kvinnor i yrket som manligt dominerade yrken. De blandade yrkena har mellan 33 till 

67 procent kvinnliga arbetstagare. De kvinnligt dominerade yrkena definieras avslutningsvis 

som 67 till 100 procent kvinnliga utövare inom professionen. 

 

I mansdominerade yrken har 25,8 procent av respondenterna minst en underställd, vilket är 

den näst största andelen i auktoritetspositioner på arbetsmarknaden. Kvinnornas andel i 

auktoritetspositioner motsvaras av 19,8 och för männen 26,7 procent utav den egna 

könstillhörigheten. De blandade yrkena har den största andelen med 29,1 procent 

respondenter med underställda, i förhållande till de andra kategorierna. Kvinnornas andel med 

underställda motsvaras av 22,1 procent kvinnor inom kategorin. För männen var motsvarande 

andel 35,9 procent utav alla män i professioner med 33 till 66 procent kvinnor inom yrket. De 

kvinnligt dominerade yrkena har minst andel respondenter i auktoritetspositioner med en 

andel på 18,3 procent. Kvinnornas andel motsvarar 15,8 och männens 29,6 procent av den 

egna könstillhörigheten inom kategorin.  
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Tabell 4: Mäns och kvinnors fördelning på auktoritetspositioner, 

utifrån andelen kvinnor i yrket som indelats i tre kategorier 

Beskrivning 0 – 32% Kvinnor 33 - 66% Kvinnor  67 – 100% Kvinnor 

Antal respondenter 828 960 846 

Män och kvinnor 722 / 106 490 / 470  152 / 694 

Auktoritetspositioner 214 (25,8%) 280 (29,1%) 155 (18,3%) 

Auktoritetspositioner Män & Kvinnor  Män & Kvinnor Män & Kvinnor 

Antal 193 / 21 176 / 104 45 / 110 

Motsvarighet hos andelen 26,7% / 19,8%  35,9% / 22,1% 29,6 % / 15,8% 

Tabell 4, Mäns och kvinnors fördelning på auktoritetspositioner, utifrån andelen kvinnor i yrket som indelats i 

tre kategorier. 

 

I figur 1 illustreras männens medelvärden med grön färg och kvinnornas med orange. 

Männens genomsnitt är högre i samtliga kategorier och skillnaden inom de mansdominerade 

yrkena är minst. I de blandade och kvinnligt dominerade yrkena observeras ökade skillnader 

mellan män och kvinnor. Sambandet med en ökande andel kvinnor i yrket visar att männens 

representativa andel stiger. Kvinnornas största andel i auktoritetspositioner påträffas likt mäns 

i de blandade yrkena. Trenden för kvinnorna har dock det motsatta mönstret eftersom deras 

representation är större i de manligt dominerade yrkena i förhållande till de kvinnligt 

dominerade yrkena. En ökande andel kvinnor i yrket minskar därför kvinnornas 

representation i auktoritetspositioner jämförelsevis med männen.  
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Figur 1: Andelen kvinnor i yrket indelat med tre kategoriers 

medelvärden för mäns och kvinnors representation på 

auktoritetspositioner  

 

Figur 1, Andelen kvinnor i yrket indelat med tre kategoriers medelvärden för mäns och kvinnors representation 

på auktoritetspositioner. 

Linjär sannolikhetsmodell 

I resultatdelen presenteras de linjära sannolikhetsmodellerna som konstanhåller de oberoende 

variablernas predicerade effekter för varandras medelvärden (Djurfeldt m.fl., 2010). Tabell 5  

visar modell 1, vilket analyserar huvudsambanden för män i jämförelse med kvinnor och 

andelen kvinnor i yrket. I modell 2 inkluderas kontrollvariablerna som är relaterade till teorin 

om humankapital och den tidigare forskningen. Ett spridningsdiagram illustrerar 

interaktionerna för utfallet man och kvinna tillsammans med andelen kvinnor i yrkets 

samband med att ha minst en underställd i arbetet.  
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Tabell 5: Linjär sannolikhetsmodell för utfall 1 respondenter 

med minst en underställd och 0 för de utan någon underställd  

Oberoende variabler Modell 1 Modell 2 

Konstant 0,356** 0,245** 

Man -0,174* -0,189** 

Andelen kvinnor i yrket x1 -0,281 -0,288 

Andelen kvinnor i yrket x2 0,024 0,004 

Man*Andelen kvinnor i yrket x1 1,185** 0,915** 

Man*Andelen kvinnor i yrket x2 -1,046** -0,835** 

Årsarbetstid 2201 timmar och fler år 2009  0,149** 

Man*Årsarbetstid 2201 timmar och fler år 2009  0,269** 

Utbildningsnivå upp till forskarutbildning  0,068** 

Man*Utbildningsnivå upp till forskarutbildning  0,069* 

Sammanboende, gifta och gifta men ej sammanboende  0,087** 

Antal respondenter 2633 2633 

R2  0,040 0,138 

* Signifikant på 0.05 nivå | ** Signifikant på 0.01 nivå, med robusta standardfel och bootstrap 10 000 samples.  

Tabell 5, Linjär sannolikhetsmodell för utfall 1 respondenter med minst en underställd och 0 för de utan någon 

underställd. 

 

I modell 1 predicerar konstanten en sannolikhet på 35,6 procent i genomsnitt när de 

oberoende variablerna har värde 0, d.v.s. en kvinna i yrken med 0 procent kvinnor. Den 

oberoende variabeln man beräknar skillnad mellan genomsnittet för en man och kvinna när 

andelen kvinnor i yrket är 0 procent. Effekten minskade den genomsnittliga sannolikheten 

med 17,4 procent för en man i förhållande till en kvinna, att ha minst en underställd i arbetet. 

R2 visade att 4 procent av den totala variansen hos den beroende variabeln att ha minst en 

underställd, kunde förklaras av de oberoende variablerna. 

 

I modell 2 var konstanten signifikant och ökad sannolikhet med 24,5 procent i genomsnitt, 

men den kan inte tolkas på ett meningsfullt sätt längre. Sambandets kvarstod hos variabeln 

man men minskade med 1,5 procentenheter. Den genomsnittliga sannolikheten att ha minst en 
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underställd minskade därför med 18,9 procent för en man i förhållande till en kvinna, att ha 

minst en underställd i arbetet i modell 2.  

 

I figur 2 illustreras de predicerade interaktionerna från modell 2 för utfallen man och kvinna 

tillsammans med andelen kvinnor i yrket x2. Interaktionen man har färgen grön och för kvinna 

används orange. Sambanden har en gemensamma skärningspunkter vid ungefär 8 och 80 

procent kvinnor i yrket. För en man ökar den genomsnittliga sannolikheten upp till 38 procent 

kvinnor i yrket och avtar succesivt därefter.  

 

Andelen auktoritetspositioner var störst i de blandade yrkena med 33 till 66 procent kvinnor i 

yrket, enligt tabell 4. Det var dessutom kategorin för andelen kvinnor i yrket som gemensamt 

uppvisade de största skillnaderna mellan utfallet för en man och kvinna i figur 2.  

 

Figur 2: Att ha minst en underställd och sambandet med 

interaktion för man samt kvinna * andelen kvinnor i yrket x2 

 

Figur 2: Att ha minst en underställd och sambandet med interaktion för man samt kvinna * andelen kvinnor i 

yrket x2.  
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I figur 3 återfinns konfidensintervallen för plus och minus 1,96 eller motsvarar 95 procents 

signifikansnivå. Från ungefär 20 upp till 80 procent kvinnor i yrket är samtliga 

konfidensintervall signifikanta. I intervallen 0 till 18 och 90 till 100 procent kvinnor i yrket 

presenterar mer variation hos resultaten och tolkas därför med större varsamhet. 

 

Figur 3: Konfidensintervall för man * andelen kvinnor i yrket x2 

  

Figur 3: Konfidensintervall för man * andelen kvinnor i yrket x2. 

 

I modell 2 var r2 13,8 procent, vilket beskrev andelen total variansen hos den beroende 

variabeln som kunde förklaras av de oberoende variablerna. En sannolikhetsmodell 

beräknades också med interaktionen för andelen kvinnor i yrket x3, vilket bekräftade mönstret 

som beskrivits tidigare. Den statistiska inferensen beräknades med robusta standardfel och 

bootstrap men samma resultat erhölls oavsett metod för inferens. Den logistiska regressionen 

beräknades med maximum likelihood som visade ett avvikande resultat. Interaktionen mellan 

respondentens utbildning och man var inte signifikant och bör därför tolkas med varsamhet.  
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Regressionsdiagnostik 

Specifikationsfel handlar om resultatets beskrivning som kan vara felaktiga om relevanta 

variabler är utelämnade i modellen (Djurfeldt m.fl., 2009). De linjära sannolikhets modellerna 

har beräknats med respondenternas antal övernattningar på grund av arbete, senioritet, 

arbetstider såsom dag, kväll samt skiftarbete, sammanboendets start och yrkets prestige. De 

var relevanta men påverkade inte de oberoende variablerna för andelen kvinnor i yrket samt 

interaktionernas signifikanta resultat.  

 

Löfströms (2004) forskning menade att det oavlönade arbetet såsom matlagning, städning, 

underhåll och hjälp till anhörig eller släkting kan vara relevanta variabler. De kan möjligtvis 

förändra beskrivningen av sambandet med andelen kvinnor i yrket och auktoritetspositioner. 

Men även den eventuella partnern eftersom kvinnor i chefspositioner ofta hade en partner i 

samma typ av position (Löfström, 2004). Partnerns kön tillsammans med antal underställda 

och förvärvsarbete kan därför vara ytterligare exempel på utelämnade effekter.  

 

Multikollinaritet råder när enstaka eller gruppvis av oberoende variabler är inbördes 

korrelerade. Det kan fördunkla precisionen i resultaten genom att de oberoende variablernas 

effekter liknar varandra så pass mycket, att de enskilt inte kan urskilja deras bidrag till 

förklaringen av sambandet. Det medför ett typ 2 fel eftersom variabler då är falskt 

osignifikant. I analyserna upptäcktes multikollinaritet genom att stegvis observera 

signifikansvärdenas förändringar när nya oberoende variabler inkluderades. Tidigare 

signifikanta oberoende variabler som blev osignifikanta tillsammans med inkluderingen av 

nya variabler, prövades därför tillsammans med interaktionstermer (Djurfeldt m.fl., 2009). 

Diskussion 

Det är ett allmänt känt faktum att kvinnor är underrepresenterade på auktoritetspositioner och 

Sverige har som politiskt mål att främja ett mer jämställt deltagande på 

auktoritetspositionerna (Näringsdepartementet, 2003). Den tidigare svenska forskningen har 

bland annat framhållit den horisontella könssegregeringens samband med differentierade 

karriärmöjligheter för kvinnor och män (Löfström, 2004), som anses vara bättre i de blandade 
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yrkena (Kjellsson m.fl., 2014; Magnusson, 2009). Syftet med denna uppsats var därför att 

analysera om andelen kvinnor i yrket hade samband med den kvinnliga underrepresentationen 

för arbetstagarna med underställda i Sverige 2010.  

Hypoteser och resultat 

Den första hypotesen var att andelen kvinnor i yrket har samband med arbetstagarnas 

sannolikhet att ha minst en underställd på arbetsmarknaden i Sverige 2010. Den deskriptiva 

statistiken visade att det var skillnader mellan mäns och kvinnors representation i 

auktoritetspositioner. I den linjära regressionsanalysen var interaktionstermen med andelen 

kvinnor i yrket signifikant, som jämförde genomsnittet för en man och kvinna. Det var 

tillsammans med årsarbetstiden den mest inflytelserika effekten i modellen. Därför anser 

författaren till denna uppsats att den första hypotesen är besvarad, andelen kvinnor i yrket har 

samband med auktoritetspositioner i Sverige 2010.  

 

Den andra hypotesen var att en större andel kvinnor i yrket ökade männens sannolikhet att ha 

underställda i förhållande till kvinnorna. Utifrån de tre kategorierna ökade männens 

representation i förhållande till kvinnorna, med en större andel kvinnor inom yrket. I den 

linjära sannolikhetsmodellen bekräftades sambandet av den linjära interaktionstermen med 

andelen kvinnor i yrket och genomsnittet som ökade för en man. 

 

Den tredje hypotesen var att kvinnornas sannolikhet minskade att vara i en auktoritetsposition 

inom de manligt och kvinnligt dominerade yrkena, jämförelsevis med männens. Hypotesen 

fick inte stöd av den deskriptiva statistiken. Den största skillnaden mellan mäns och kvinnors 

representation i auktoritetspositioner observerades nämligen i de blandade yrkena med 33 till 

66 procent kvinnor. Den linjära sannolikhetsmodellen visade liknande resultat, kvinnornas 

underrepresentation i auktoritetspositioner har samband med en succesivt minskad chans i 

förhållande till en ökande andel kvinnor inom yrket. Den minskade sannolikheten 

observerades från ungefär 20 upp till 80 procent i förhållande till en man på arbetsmarknaden 

i Sverige 2010.  
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Andelen kvinnor i yrket i relation till teori och tidigare forskning                                                             

Mönster hos könssegregering på arbetsplatser, organisationer och yrken är relaterade till 

varandra. Yrken är en samling av organisationer som i sin tur är en samling av arbetsplatser 

(Kumlin, 2007). Utifrån denna tes behandlar diskussionen den vertikala könskompositionen 

som observerades med yrket som aggregerade format utav organisationer och arbetsplatser. 

Kjellsson, m.fl. (2014) menade att en beskrivning av den vertikala strukturen ger en möjlighet 

att analysera om andelen kvinnor i yrket har samband med auktoritetspositioner (Kjellsson 

m.fl., 2014). Könskompositionen hos yrken kan visa på strukturella skillnader mellan män 

och kvinnors tendens att utföra samma typ av arbete (Kumlin, 2007). 

 

Kanters (1977) organisatoriska princip innebär att en minoritet av män eller kvinnor på 

arbetsplatser, medför försämrade karriärmöjligheter för dessa. Närheten som mekanism 

favoriserade den egna könstillhörigheten enligt teorin och reproducerar därför den interna 

könssegregeringen på de mansdominerade arbetsplatserna. Det handlar om människors 

preferenser att arbeta med kollegor som liknar dem själva (Kanter, 1977). Kanters (1977) teori 

får inte stöd utifrån resultatet, eftersom de blandade yrkena hade de största skillnaderna 

mellan män och kvinnor. Yrken med en minoritet av män eller kvinnor mellan 0 till 20 och 80 

till 100 procent, uppvisade dessutom varierande signifikans. Det innebär att sambandet med 

auktoritetspositioner påvisar varierande skillnader för män och kvinnor i de aktuella yrkena. 

Det bör tolkas med varsamhet eftersom osäkerheten ökar, om det finns en genomsnittlig 

skillnad mellan en man och kvinna.  

 

Muhonen (2010) menar att det strukturella mönstret präglas av att männen har statusmässigt 

högre positioner i både de manligt och kvinnligt dominerade yrkena. Det bör tas i beaktande 

att ha underställda i arbetet enbart är en dimension av flera eftertraktade karriärmöjligheter. 

Utifrån auktoritet som delkomponent av status hos positionen får Muhonen (2010) resultat 

inte stöd. Yrken med en minoritet av män eller kvinnor uppvisade varierande signifikans hos 

resultaten. En genomsnittlig kvinnas sannolikhet var dessutom minst relativt sett inom de 

blandade yrkena, i förhållande till en man. Muhonen (2010) diskuterade också hur männens 

nätverk innebar en orsak till deras förhållandevis större inflytande i arbetslivet (Muhonen, 

2010). Granovetter (1974) menade att kandidaternas möjligheter vid informella rekryteringar 

hade samband med deras homogena nätverk på arbetsmarknaden. Nätverket utgjorde därmed 

en resurs för karriärmöjligheter som var mest påtaglig inom manligt dominerade yrken 
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(Granovetter, 1974). Granovetter använder nätverksanalysen som aktörernas sociala situation, 

vilket minskar kvinnors chanser att nå en auktoritetsposition (Hedström och Swedberg, 1996). 

Utifrån dimensionen av auktoritet ger uppsatsens resultat inte stöd åt nätverksanalysens 

homogena princip som bör öka männens sannolikhet inom de manligt dominerade yrken. 

Tolkningen beror på att resultatens signifikans varierar i intervallet upp till 20 procent kvinnor 

i yrket. Dessutom observeras kvinnornas genomsnittliga sannolikhet vara högst i de manligt 

dominerade yrkena.  

 

Jaffee (1989) menade att kvinnligt dominerade yrken minskade chanserna att nå en 

auktoritetsposition för både män och kvinnor, i förhållande till arbetsmarknaden som helhet. 

Kraus och Yonay (2000) beskrev att det var färre auktoritetspositioner i de kvinnligt 

dominerade, i förhållande till de manligt dominerade yrkena (Kraus och Yonay, 2000; Jaffe, 

1989). De kvinnligt dominerade hade en mindre andel auktoritetspositioner i jämförelse med 

de andra könskompositionerna. Männen påverkades dock mindre negativt av kontexten 

(Jaffee, 1989). Det överensstämmer till stor del med resultaten som observerades i den 

deskriptiva statistiken. Den visade var det var färre auktoritetspositioner inom yrken med 67 

till 100 procent kvinnor. Jämförelsen i sannolikhetsmodellen av genomsnittet för en man och 

kvinna tillsammans med andelen kvinnor i yrket påvisade att männen påverkades mindre av 

kontexten. Deras sannolikhet är större från ungefär 20 upp till ungefär 80 procent kvinnor i 

yrket. Kraus och Yonay (2000) menade vidare att kvinnor hade mer auktoritet i de manligt 

dominerade samt blandade yrkena. Det får stöd av uppsatsens deskriptiva resultat men 

signifikansen hos resultaten varierade upp till ungefär 20 och över 80 procent kvinnor i yrket 

vid kontroll med den linjära sannolikhetsmodellen. 

Humankapital i relation till teori och tidigare forskning                            

Framträdande inom den tidigare forskningen var ofta kvinnornas huvudansvar för 

barnomsorgen, vilket sammankopplas med förvärvsarbetet och ålderns inverkan (Bygren och 

Gähler, 2008; Kjellsson m.fl., 2014; Muhonen, 2010). Föräldraskapet uppvisade aldrig någon 

signifikant effekt i någon av modellerna som prövades under arbetets gång. Barnomsorgens 

fördelning har koppling till årsarbetstiden enligt Kjellsson m.fl. (2014) som menade att det var 

en viktig orsak till att en tredjedel kvinnorna hade en deltidsanställning. Enligt Bygren och 

Gähler (2008) var föräldraskapets effekt en förklaring till fädernas investerade mer i det 

avlönade arbetet, vilket ökade deras chanser att uppnå en auktoritetsposition. Årsarbetstiden 

över 2200 timmar var en prominent effekt i modell 2 som ökade sannolikheten att ha minst en 
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underställd. Interaktionen med utfallet man predicerade också stora skillnader i förhållande 

till en kvinna i genomsnitt.  

 

Respondenternas signifikanta betydelse av ålder och civilstånd försvann när sammanboendets 

start för respondenterna inkluderades i den linjära sannolikhets modellen. Därför bör 

framförallt respondenternas civilstånd och till viss mån åldern reflekteras av sammanboendets 

start. Civilstånd användes i den avslutande kontrollen av sambandet med auktoritetspositioner 

för att göra modellen mindre komplicerad. 

Eventuella problem med undersökningens resultat 

Ett fåtal respondenters prediktioner kan anses vara mindre realistiska i uppsatsens slutgiltiga 

linjära sannolikhetsmodell. Men sannolikheten att det medför en problematik för tolkning av 

de blandade yrkenas samband för kvinnor och män och auktoritetspositioner är inte trovärdigt. 

Beräkningarna upp till 20 och över 80 procent kvinnor i yrket är de värden som löper en risk 

att vara missvisande i uppsatsens linjära sannolikhetsmodell. En logistisk modell prövades 

och sambandet hade samma signifikanta resultat och utseende i en graf för andelen män och 

kvinnor i yrket x2 bör påpekas (Mood, 2010). 

 

Sammanboendets start för respondenterna kan möjligtvis illustrera ett viktigt samband med 

auktoritetspositioner, vilket har relaterade effekter som kan vara utelämnade. Effekterna av 

partnerns kön, oavlönade arbete, antal underställda och förvärvsarbete tjänar som exempel 

som möjligtvis kan förändra beskrivningen av sambandet med att ha minst en underställd. 

Löfström (2004) menade att partners som tog större ansvar för det oavlönade arbetet, hade 

samband med auktoritetspositioner. Kvinnorna i framförallt högre hierarkiska 

auktoritetspositioner, hade ofta en partner i samma typ av position (Löfström, 2004). 

 

Ämnet kan inte heller utesluta sociala krafter såsom normer, förväntningar och personligt 

meningsskapande. Utifrån ett genomsnittligt aggregerat format kan det strukturera män och 

kvinnors personliga ambitioner och följaktligen prestationer i förvärvsarbetet som påverkar 

karriärmöjligheterna. Det finns starka bevis på att människor anpassar sina preferenser så de 

överensstämmer med sociala och kulturella normer. Jämlikhet är en normativ frågeställning 

med många olika perspektiv och en tes är att en ojämn fördelning på grund av individuella 

prestationer är rättvis. Frågan är då om ojämlikheten uppkommer genom en rättvis procedur 

och om män samt kvinnor har samma utgångspunkt på den svenska arbetsmarknaden. Den 
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svenska politiska värdegrunden innebär att ambitioner och prestationer ska vara avgörande för 

individuella utfall. Om tesen, proceduren och utgångspunkten för män och kvinnor är rättvis 

får läsaren självständigt och kritiskt ta ställning till detta (Kymlicka, 2002). 

 

Uppsatsens definition utav den horisontella könssegregation är en delvis godtycklig 

gränsdragning. Någonstans måste en gräns dras för vad som ska räknas som ett 

könssegregerat tillstånd på arbetsmarknaden. Uppsatsens precisering är enbart en tolkning 

vilket inte påverkar resultatet eftersom en kvotskala används för andelen kvinnor i yrket, hos 

den linjära sannolikhets modellen. 

Sammanfattning 

Den svenska politiska modellen implicerar att personliga ambitioner och prestationer ska vara 

avgörande och oberoende av könstillhörighet Kymlicka, 2002). Näringsdepartementet (2003) 

var med och betonade debatten på 2000-talet som diskuterade ett mer jämlikt deltagande hos 

den kvinnliga representationen på auktoritetspositioner i Sverige (Näringsdepartementet, 

2003). Syftet var därför primärt att undersöka om kvinnornas underrepresentation i 

auktoritetspositioner hade samband med andelen kvinnor i yrket.  

Undersökningen såg möjligheten att nyansera perspektivet på sambandet eftersom svenska 

forskare inte testat det med levnadsnivåundersökningen 2010, i alla fall utifrån författarens 

kännedom. Karriärmöjligheternas samband med den horisontella könssegregeringen har 

diskuterats av flera svenska forskare (Bygren 2010; Kjellsson m.fl., 2014; Magnusson, 2009). 

Framförallt förklaras sambandet med kvinnornas underrepresentation för arbetstagare med 

underställda av de blandade yrkena. De blandade yrkena hade störst andel 

auktoritetspositioner och uppvisade också den största skillnaden mellan genomsnittet för en 

man och kvinna. Yrkeskompositionen med 66 till 100 procent kvinnor i yrket har minst andel 

auktoritetspositioner vilket ytterligare minskar andelen kvinnor i auktoritetspositioner. 

Genomsnittet för en mans sannolikhet ökade mellan ungefär 20 till 40 procent kvinnor i yrket 

och skattades som större i förhållande till kvinnor, upp till ungefär 80 procent andel kvinnor i 

yrket. Uppsatsens resultat visar framförallt att könsintegrerade yrken har samband med den 

vertikala könssegregationen. Sannolikheten att arbetstagare var i en auktoritetsposition ökade 

i de blandade yrkena eftersom de har störst andel auktoritetspositioner. Den ökade 

sannolikheten har männen i jämförelse med kvinnor, eftersom skillnaderna även är störst i de 

blandade yrkena.  
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