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Sammanfattning 

Tidigare forskning från andra länder har visat att klass fortfarande är en påverkansfaktor 

vad gäller avancemangsmöjligheter, medan vi inte har hittat någon tidigare forskning på 

svensk arbetsmarknad där avancemangsmöjligheter kopplas till klass. Syftet med detta 

arbete är att undersöka vilken påverkan klass har på upplevda interna samt externa 

avancemangsmöjligheter, samt att se om det finns några skillnader mellan män och 

kvinnor vad gäller upplevda avancemangsmöjligheter. Vi fokuserar endast på hur 

individer upplever sina möjligheter till avancemang, det vill säga frivillig mobilitet 

uppåt. Vår uppsats bygger på kvantitativa data, där det datamaterial som har använts är 

från Levnadsnivåundersökningen (LNU) från år 2010. I vår uppsats kommer vi endast 

att titta på individer som uppbar arbete, samt var i åldrarna 25 till 44 år, vid det tillfället 

då LNU 2010 genomfördes. I våra resultat finner vi bland annat att tjänstemän är mer 

sannolika att uppleva stora avancemangsmöjligheter än vad okvalificerade arbetare är. 

Vi finner också en tydlig skillnad mellan den interna gentemot den externa modellen 

vad gäller klasspåverkan. Av stor vikt är även de resultat som visar att upplevelse av 

avancemangsmöjligheter såväl internt som externt ser mycket olika ut för kvinnor i 

jämförelse med män. 
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Inledning 

Sverige är ett land där alla människor har samma rätt att utbilda sig, och beskrivs ofta som ett 

av världens mest jämställda länder. Sverige är ett land där klass inte längre borde vara en 

faktor för vilka möjligheter olika individer har att avancera på arbetsmarknaden. Kanske är 

detta anledningen till att vi inte har hittat någon tidigare forskning på svensk arbetsmarknad 

där avancemangsmöjligheter kopplas till klass. Tidigare forskning från andra länder har dock 

visat att klass fortfarande är en påverkansfaktor vad gäller avancemangsmöjligheter (Shniper, 

2005; Westergaard & Resler, 1975: 297), vilket väcker frågan om så kanske är fallet även i 

Sverige. Svensk forskning rörande avancemangsmöjligheter är oftast inriktad på könsaspekter 

och där lön spelar en viktig roll, men klassperspektivet lyser med sin frånvaro. Vidare finns 

ett antal studier (Aronsson m.fl., 2000; Furåker, 2004) som inriktar sig på rörligheten på 

arbetsmarknaden men som inte sträcker sig till avancemangsmöjligheter.  

 

I sin rapport över mobilitet på den amerikanska arbetsmarknaden noterar Shniper (2005: 32-

33) att personer inom management och finans har högst yrkesmobilitet och att personer inom 

underhåll och reparation har lägst, samt att kvinnor över tid har haft en lägre tendens till 

yrkesmobilitet än män. Nordic Council (2010: 191) finner att svenskar med eftergymnasial 

utbildning har 50 procent större sannolikhet till mobilitet än de med endast 

grundskoleutbildning. Bihagen (2008) skriver i sin tur om varför kvinnors löneutveckling kan 

tänkas påverkas mindre av klass än vad mäns löneutveckling gör och finner att klass kan vara 

en delförklaring av mäns och kvinnors skillnader i ekonomiska förhållanden.  

 

Bihagen skriver även att klass fortfarande är ett relevant begrepp i 

löneutvecklingssammanhang. Att klass som begrepp skulle vara daterat, p.g.a. den krympta 

tillverkningssektorn och den ökade andelen kvinnor på arbetsmarknaden, finner inget stöd 

(ibid.). Bihagens studie är särskilt intressant för oss då den behandlar svenska data. Att han 

finner att klass är ett relevant begrepp för sammanhang som rör löneutveckling väcker tankar 

om att det även skulle kunna vara relevant för att studera avancemangsmöjligheter, då dessa i 

vår definition inkluderar såväl yrkesmobilitet och jobbmobilitet som lönemobilitet. 
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Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka vilken påverkan klass har på upplevda 

avancemangsmöjligheter. Med utgångspunkt i tidigare forskning från andra länder (Shniper, 

2005; Westergaard & Resler, 1975: 297) som visar på samband mellan 

avancemangsmöjligheter på arbetsmarknaden och klass vill vi undersöka hur det ser ut på den 

svenska arbetsmarknaden, då resultat från andra länder inte nödvändigtvis är överförbara till 

svenska förhållanden. 

Frågeställningar 

1. Hur påverkas individers upplevelse av vilka avancemangsmöjligheter de har i sitt 

arbete, beroende på vilken yrkesklass de tillhör? 

1.1. Kan andra faktorer påverka upplevda avancemangsmöjligheter? Såsom 

utbildning, bostadsregion och hur man upplever sina möjligheter att få nytt 

jobb. 

2. Finns det en skillnad i vad som påverkar upplevelse av interna respektive externa 

avancemangsmöjligheter? 

3. Finns det en skillnad i vad som påverkar hur män och kvinnor upplever sina respektive 

avancemangsmöjligheter? 

Teori och tidigare forskning 

Definitioner av begrepp 

Yrkesmobilitet och jobbmobilitet 

Yrkesmobilitet (occupational mobility), innebär att röra sig mellan olika yrken. Som exempel 

kan en mekaniker på en verkstad få ett nytt jobb på verkstaden som linjechef, och 
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yrkesmobilitet har då skett. Om hen istället får jobb som mekaniker på ett annat företag, så 

har jobbmobilitet (job mobility) skett, det vill säga att man rör sig mellan olika arbetsgivare. 

Yrkesmobilitet och jobbmobilitet kan sammanfalla såväl som ske oberoende av varandra. 

Vidare kan yrkesmobilitet ske både internt och externt, medan jobbmobilitet per definition 

innebär extern mobilitet. Viktigt att nämna är också det att mobilitet inte nödvändigtvis är 

frivillig och riktad uppåt, den kan också vara tvingad och riktad nedåt. I denna uppsats 

fokuserar vi dock endast på hur individer upplever sina möjligheter till avancemang, det vill 

säga frivillig mobilitet uppåt.  

Avancemangsmöjligheter 

När vi i vår uppsats talar om avancemangsmöjligheter innebär det upplevda 

avancemangsmöjligheter. Begreppet härrör från variablerna i LNU för interna samt externa 

avancemangsmöjligheter där respondenterna fått uppge hur de upplever sina möjligheter att 

avancera hos sin nuvarande arbetsgivare (internt) samt deras möjligheter att avancera genom 

att byta arbetsgivare (externt). Vidare behöver inte avancemang nödvändigtvis innebära 

yrkesmobilitet. Utifrån hur frågan är ställd i LNU är det möjligt för respondenterna att tolka 

den i termer av lönemobilitet likväl som yrkesmobilitet. När vi pratar om interna 

avancemangsmöjligheter kan det således innebära yrkesmobilitet, lönemobilitet eller både 

och. Externa avancemangsmöjligheter innebär som tidigare nämnt per definition 

jobbmobilitet, men kan också inkludera såväl yrkes- som lönemobilitet. 

Klass 

Goldthorpe (2000) menar att de klasskillnader som existerar bland anställda kan förstås 

genom olika anställningsformer. Han menar också att typ av arbete samt vilken position 

individer besitter i sitt arbete skapar olika klasser. I Erikson, Goldthorpe och Portocareros 

klasschema EGP (1979) delas arbeten upp i olika kategorier, där högre tjänstemän har högst 

klass, följt av mellantjänstemän, lägre tjänstemän och biträdespersonal. Längre ner i 

klasschemat finner vi kvalificerade arbetare, och längst ner okvalificerade arbetare. Klasserna 

karaktäriseras även av hur anställningen är reglerad (Goldthorpe, 2000). Med reglering menas 

hur kontroll sker av arbetet och hur incitament är utformade för att ytterligare säkerställa att 

den anställde gör sitt arbete. Vissa anställningar handlar främst om ett utbyte av arbete mot 

pengar, medan incitamenten i andra anställningar förutom lön också kan innehålla framtida 

löneökningar, trygghet via t ex pension samt löften om att klättra på karriärstegen (ibid.). 
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Utifrån Goldthorpe kan vi tänka oss att det finns olika möjligheter till lönemobilitet beroende 

på vilken typ av yrke en individ har, vilket är intressant för vår studie då lönemobilitet ingår i 

vår definition av avancemangsmöjligheter. EGP används som definition av klass i LNU, och 

denna definition är också den som vi kommer att använda oss av i den här uppsatsen. 

 

Merrill (2004: 92) studerar brittiska förhållanden i vuxenutbildning, och menar att vuxna 

individer från arbetarklassen som går vidare till högre utbildning ofta upplever barriärer för 

sin möjlighet till utbildning. Dessa barriärer kan vara såväl institutionella som ekonomiska 

och personliga. Således verkar det finnas en skillnad i möjligheten att vidareutbilda sig som 

påverkas av individens egen klasstillhörighet. Även Sargant m.fl. (1997: 39) utgår från 

Storbritannien, då de skriver att egen nuvarande klass fortsätter att vara en nyckelfaktor för att 

förstå vuxnas deltagande i lärande. De skriver att mer än hälften av deras respondenter från 

över- och medelklassen genomgår eller nyligen har genomgått någon form av 

vidareutbildning, till skillnad från en tredjedel av kvalificerade arbetare och en fjärdedel av 

okvalificerade arbetare (notera att denna klassuppdelning inte är samma som vi använder oss 

av, även om det likväl gäller egen klass). Vidare finner författarna att 40-50 procent av 

respondenterna från arbetarklassen inte har genomgått någon vidareutbildning sedan de 

fullföljde sin obligatoriska utbildning (ibid.). Nylund (2012) skriver att svensk 

yrkesgymnasial utbildning (exempelvis byggnadsprogrammet och omvårdnadsprogrammet) 

kan ses som ett socialiserande av individer in i arbetarklassen, till positioner som definieras av 

låga kvalifikationer och underordnande, något som sällan framkommer i modern forskning då 

man nästintill har upphört att relatera utbildning till klass. Att man sedan några år tillbaka från 

yrkesgymnasieutbildningarna har tagit bort sådana kurser som ger behörighet till högre 

utbildning kan ytterligare stärka klasskillnader, menar Nylund (ibid.). Viktigt att nämna är att 

vi studerar egen klass och inte klassbakgrund – vi tycker dock att även Nylund är av relevans 

för vår studie, då han teoretiserar kring hur utbildning formar den egna klassen. Utifrån 

nämnda studier kan vi dels se att utbildningen i sig kan vara avgörande för vilken egen klass 

en individ kommer att få, samt att den egna klassen verkar vara en prediktor för vem som har 

möjlighet att vidareutbilda sig. 

 

Att kvalificerade arbetare många gånger har bättre förutsättningar än lägre tjänstemän är 

vanligt förekommande i olika studier. Goldthorpe & McKnight (2006) tittar i sin studie på 

klasskillnader utifrån tre olika faktorer - ekonomisk säkerhet, ekonomisk stabilitet och 

ekonomiska utsikter, med material från Storbritannien 1975-1998. Vad man kan se är att klass 
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fortsätter att vara en bidragande faktor för såväl ekonomisk säkerhet och stabilitet som för 

ekonomiska utsikter. Bland annat finner man att personer från lägre klasser löper större risk 

att förlora sina arbeten än personer från högre klasser. Vad gäller ekonomisk stabilitet tyder 

författarnas resultat på att klasskillnader har ökat genom åren, och även vad gäller 

ekonomiska utsikter finns resultat som tyder på detta. Goldthorpe & McKnights fynd vad 

gäller klasskillnader har relevans för vår studie då den visar på att klass fortfarande är ett 

viktigt begrepp vid studier av arbetsmarknaden. 

Mobilitet 

Begreppet closure behandlar utestängande av människor från möjligheter och resurser, vilket 

kan vara av vikt för att beskriva individers möjligheter att avancera på arbetsmarknaden. 

Weber (1978: 43-46) använde termen för att beskriva en process av underordnande, där en 

grupp monopoliserar fördelar genom att stänga av möjligheter för en grupp av utomstående. 

Parkin (2013: 5) menar att closure kan ses som makt, och att olika former av closure kan 

tänkas på som olika sätt att mobilisera makt för att på så vis göra anspråk på resurser och 

möjligheter. Murphy (1988: 65) utvecklar closure utifrån ett weberianskt perspektiv. Han 

menar att det finns olika regler för olika typer av closure (baserade på t ex etnicitet, religion 

och kön), och att det finns relationer mellan dessa regler. Vissa regler har också större vikt än 

andra i relation till varandra. Weeden (2002) har tittat på closureteorin utifrån ett 

arbetsmarknadsperspektiv och finner i sin studie att alla yrken inte har lika stora fördelar av 

closure. Det är främst professioner, menar Weeden, som drar nytta av sådana 

utestängningstaktiker som beskrivs genom begreppet closure (författaren har inte själv 

inkluderat någon definition av begreppet profession, men i dagligt tal brukar man syfta på 

sådana yrken som kräver en specialiserad utbildning). Från ett mobilitetsperspektiv skulle vi 

kunna tolka möjligheter för individer att röra sig mellan olika yrkesklasser med hjälp av 

closureteorin. Om det visar sig att en klass upplever låga avancemangsmöjligheter så skulle 

detta kunna bero på att de av andra grupper exkluderas från sådana möjligheter.  

 

Westergaard & Resler (1975: 297) skriver om att det finns en historisk och tydlig linje mellan 

tjänstemanna- och arbetaryrken när det kommer till mobilitet i arbetslivet. Denna linje utgör 

en barriär för mobilitet mellan de olika klasserna, något som vi finner högst relevant för vår 

studie. Trots den antagna barriären har man funnit bevis för inter-generationell mobilitet 

mellan klasser. Man finner att söner till fäder från en klass kan röra sig uppåt eller nedåt till 
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andra klasser än den fadern innehar, till större grad än individer generellt förflyttar sig uppåt 

eller nedåt från den egna klassen. Den vanligaste typen av mobilitet är sådan som gäller korta 

avstånd mellan yrkesklasser, och som håller sig inom arbetaryrken eller inom 

tjänstemannayrken. Man skriver att det är betydligt mer ovanligt att förflytta sig “from rags to 

riches”, d v s från de lägsta till de högsta klasserna eller tvärtom (ibid.). Även Goldthorpe & 

Llewellyn (1977: 265-273) har studerat till vilken utsträckning mobilitet förekommer mellan 

klasser, och finner att söner till arbetare sällan förflyttar sig till de översta klasserna. De 

skriver liksom Westergaard & Resler om tanken på en barriär mellan tjänstemanna- och 

arbetaryrken, något som de kallar en buffertzon. Goldthorpe & Llewellyn menar i sin studie 

att det finns ojämlikheter i möjligheter, vilket ger sämre mobilitetsmöjligheter till män med 

arbetarklassbakgrund. De tycker dock att det är tveksamt huruvida graden av begränsning för 

mobilitet mellan flera nivåer är tillräckligt stark för att motivera idén om en buffertzon, då en 

sådan antyder att det finns en absolut uppdelning som förhindrar mobilitet mellan flera nivåer. 

I vår studie har vi inte möjlighet att undersöka faktiska förflyttningar mellan olika 

yrkesklasser, vi tycker dock att idén om en barriär mellan tjänstemanna- och arbetaryrken är 

intressant, då vi ämnar titta på hur arbetare upplever sina avancemangsmöjligheter i 

jämförelse med tjänstemän. 

 

I vår studie kommer vi i förekommande fall att titta på hur kvinnors upplevelse av 

avancemangsmöjligheter skiljer sig från mäns. Vi är bland annat intresserade av huruvida vi 

kan urskilja någon glastakseffekt för kvinnor. Shniper (2005: 33) har, som tidigare nämnt, 

visat att kvinnor över tid har haft en lägre tendens till yrkesmobilitet än män. 

Mobilitetsskillnader för kön är något som har studerats även av Baxter och Wright (2000). 

Mer specifikt tittar Baxter och Wright närmare på hur teorin om ett glastak för kvinnligt 

avancemang står sig för data från USA, Sverige och Australien. Enligt glastaksteorin har 

kvinnor inte möjlighet att avancera lika högt som män i arbetsorganisationer, då de vid en viss 

yrkesmässig nivå slår i ett transparent tak som hindrar vidare avancemang. Baxter och Wright 

finner för USA att då kvinnor väl har tagit sig förbi de andra hinder som existerar för deras 

möjligheter till avancemang (exempelvis könsdiskriminering, yrkessegregering, sexism), så 

har de ungefär samma möjligheter att avancera som män har. Med andra ord skulle det vara 

lättare för kvinnor att avancera då de redan har nått en hög position inom en organisation. 

Detta motsäger teorin om ett glastak (ibid.). En alternativ tanke är att det föreligger en 

selektionseffekt. Vi kan tänka oss att de kvinnor som når höga positioner inom en 

organisation har någon särskild egenskap som gör att de selekteras – till exempel att de är mer 
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kompetenta än män som innehar samma position, något som även Bihagen & Ohls (2006: 33) 

diskuterar kring. Dock finner Baxter & Wright (2000) en glastakseffekt för Sverige och 

Australien för kvinnliga chefer på mellannivå, medan man verkar ha lättare att avancera såväl 

då man befinner sig på positioner högre upp alternativt längre ner i en organisation. Bihagen 

& Ohls (2007) pekar på att kvinnor generellt oftare än män är fast i “dead-end-jobs” (jobb 

där interna avancemangsmöjligheter är nästintill obefintliga), vilket de ser som en förklaring 

till att kvinnor upplever sig ha mindre interna avancemangsmöjligheter än män gör.  

 

Nordic Council (2010: 191) jämför mönster i mobilitet på arbetsmarknaderna i Danmark, 

Finland, Norge och Sverige mellan 2000-2006. I Sverige finner de att mobiliteten ökar med 

högre utbildning. Svenskar med eftergymnasial utbildning har 50 procent större sannolikhet 

till mobilitet än de med endast grundskoleutbildning. Man hypotetiserar också kring att 

Danmark har högre jobbmobilitet p.g.a. att de har en mindre yta med högre densitet i 

befolkningen (Ibid.: 215). Detta är ett ämne som tangeras av Eliasson m.fl. (2003), då dessa 

studerar vilken påverkan bostadsregion har på mobilitet på arbetsmarknaden i Sverige. De 

finner att mobiliteten minskar tillsammans med tillgänglighet till jobb i boenderegionen, samt 

att boende i A-regioner (Stockholm/Södertälje-regionen, Göteborgs-regionen och 

Malmö/Lund/Trelleborgs-regionen) hellre pendlar till jobb än flyttar. Detta beror enligt 

författarna på en ovilja att flytta från en region med hög jobbtillgänglighet. Ålder är den i 

särklass viktigaste prediktorn av mobilitet, enligt Nordic Council (2010: 189). Åldersmönstret 

är starkast i Finland, där den yngsta åldersgruppen är fyra gånger mer sannolik, och den äldsta 

åldersgruppen tre gånger mindre sannolik att vara mobil än referensgruppen 35-44 år. Att 

äldre personer har lägre yrkesmobilitet än yngre personer, är något som beskrivs även av 

Bihagen (2008: 526), och Shniper (2005: 33). En förklaring till att mobilitet minskar med 

stigande ålder skulle kunna tänkas vara att individer vid en viss ålder har uppnått den högsta 

nivå till vilken de kan eller vill avancera. I vår uppsats kommer vi liksom ovan nämnda 

studier att undersöka vilken påverkan utbildning har på upplevda avancemangsmöjligheter 

samt hur olika typer av boenderegion påverkar. Vi kommer också att kontrollera för ålder. 

Utifrån tidigare forskning är vår tanke att upplevelse av avancemangsmöjligheter ökar med 

högre utbildning, att det är troligt att personer som bor i tätbefolkade regioner upplever högre 

avancemangsmöjligheter än andra, samt att möjligheterna upplevs minska med stigande ålder. 
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Metod och data 

Data 

Vår uppsats bygger på kvantitativa data, där det datamaterial som har använts är från 

Levnadsnivåundersökningen (LNU) från år 2010. I denna intervjuades ett representativt urval 

av Sveriges vuxna befolkning (4415 respondenter) om frågor som rör t ex utbildning och 

ekonomi, arbete och hälsa. Undersökningen genomfördes av SCB på uppdrag av Institutet för 

Social Forskning (SOFI) på Stockholms universitet, via personliga intervjuer. I vår uppsats 

kommer vi endast att titta på individer som uppbar arbete, samt var i åldrarna 25-44 vid det 

tillfället då LNU 2010 genomfördes. Då endast 839 individer uppfyller dessa krav, så är det 

endast dessa individer vi studerar. För att analysera data från LNU 2010 så har vi arbetat med 

statistikprogrammet SPSS. 

Frågor i levnadsnivåundersökningen 

För interna respektive externa avancemangsmöjligheter formulerades frågorna i LNU 2010 

som följer: “Hur stora är möjligheterna att avancera i ett jobb som ditt?” samt “Hur stora är 

möjligheterna att avancera i ett jobb som ditt genom att byta arbetsgivare?” med 

svarsalternativen mycket stora, ganska stora, ganska små, mycket små för båda frågorna. Vad 

gäller utbildningskrav ställdes frågan på följande sätt: “Behöver man någon skol- eller 

yrkesutbildning utöver folk- eller grundskola i din befattning? All utbildning utöver 

grundskola som behövs i jobbet ska räknas här, t.ex. gymnasium” med svarsalternativen ja 

och nej. En fråga gällde svårigheter att få jobb, och formulerades “Hur svårt tror du att det 

skulle vara för dig att få ett nytt jobb som är lika bra som ditt nuvarande om du av någon 

anledning måste sluta hos din arbetsgivare?”. Svarsalternativen var här mycket svårt, ganska 

svårt, inte särskilt svårt, ganska lätt samt mycket lätt. 

Exkluderade delgrupper och bortfall  

Bruttourval för LNU 2010, det vill säga det urval som ger ett representativt underlag, var 

cirka 7200 individer med en svarsfrekvens på 61,5 procent (4415 respondenter) (Evertsson, 

2014: 333). Det externa bortfallet är med andra ord relativt högt, 38,5 procent, men enligt 

SCB:s tekniska rapport har det framgått att det inte förekommer någon stor systematik i 

bortfallet (ibid.). Trots bortfallet så anser vi att just LNU 2010 är det datamaterial som är bäst 
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lämpat för att besvara vår forskningsfråga. I förekommande fall har vi exkluderat bortfall 

inom variabler, med andra ord delgrupper som endast innehåller kategorin “svar saknas”. De 

variabler som hade sådant bortfall var avancemangsmöjligheter – både interna och externa, 

utbildning, utbildningskrav samt svårt att få nytt jobb. Vidare har vi exkluderat samtliga 

respondenter yngre än 25 år och äldre än 44 år. Den lägre åldersgränsen har satts då vi vill 

studera individer som har tagit sig in på arbetsmarknaden, och vi bedömer att detta är mer 

troligt från 25 års ålder. Den övre åldersgränsen sattes då tidigare forskning visar att mobilitet 

avtar med stigande ålder (Bihagen, 2008: 526; Nordic Council, 2010: 189; Shniper, 2005: 33), 

och försvinner till stor del efter 40. I våra egna tester fick vi ingen signifikans på 

åldersgrupper över 44 år. För klassvariabeln har vi valt att exkludera delgrupperna små 

arbetsgivare, egenföretagare och egenföretagare småbruk. Denna exkludering har skett 

eftersom vi i vår studie fokuserar på tjänstemän och arbetare, och nämnda delgrupper inte är 

lämpliga att inkludera i någon av dessa kategorier. Slutligen innehöll vårt datamaterial 839 

respondenter. 

Variabler 

Avancemangsmöjligheter  

Både interna och externa avancemangsmöjligheter är ett subjektivt mått där respondenterna 

har fått uppge hur de upplever sina möjligheter till avancemang, internt såväl som externt. En 

mer utförlig definition av variabeln finns under rubriken ”frågor i 

levnadsnivåundersökningen”. 

Klass 

När vi definierar klassbegreppet utgår vi från EGP (Erikson m.fl. 1979) – se definition i 

uppsatsens teoriavsnitt under rubriken “klass”. Vi använder oss här av grupperna högre 

tjänstemän (till exempel högre chefer och professionella), mellantjänstemän (till exempel 

lägre chefer, administratörer och högre tekniker), lägre tjänstemän (rutiniserade icke-manuella 

arbeten, till exempel lägre biträden och sekreterare), kvalificerade arbetare (till exempel 

förmän, rörmokare, glasmästare) och okvalificerade arbetare (till exempel arbetare inom 

rutiniserad industri). Viktigt att betona är att vår definition av klass baseras på människor i 

arbetslivet och inte tar hänsyn till andra socioekonomiska förhållanden.  
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Ålder  

Ålder är en kontinuerlig variabel där vi tittar på personer mellan 25-44 år. Denna är skapad av 

LNU-variabeln “födelseår”, som har omvandlats till ålder genom formeln ålder = 2010 - 

födelseår, då vårt datamaterial samlades in 2010. Tidigare forskning har visat att ålder är en 

av de viktigaste prediktorerna då det kommer till olika typer av mobilitet (Bihagen, 2008: 

526; Nordic Council, 2010: 189; Shniper, 2005: 33), och vi väljer därför att kontrollera för 

denna variabel, även om ålderspåverkan inte är en del av vårt intresseområde. Genom att 

kontrollera för ålder undviker vi att få en felspecificerad modell. 

Utbildning 

Den ursprungliga utbildningsvariabeln har åtta svarsalternativ som vi har valt att dela upp i tre 

dummyvariabler; grundskola, gymnasium och eftergymnasial utbildning.  Grundskola är en 

sammansmältning av respondenter som svarat att de inte har fullföljt grundskola (endast 5 av 

839 respondenter ingår i denna grupp) samt respondenter vars högsta utbildningsnivå är 

grundskola. Gymnasium innehåller fyra grupper; 2-3-årig yrkeslinje på gymnasienivå, allmän 

linje på folkhögskola/flickskola/realexamen, fackskola och 3-4-årig linje med studentexamen 

på gymnasienivå. Eftergymnasial utbildning består av grupperna minst 1-årig utbildning 

utöver 3-4-årig gymnasium samt universitetsexamen. Att vi valt att sammanföra grupper beror 

på att vi i flera av dessa hade få respondenter och ville på detta sätt få mer storleksmässigt 

jämförbara delgrupper. Då tidigare forskning har visat att den egna klassen kan vara en 

påverkansfaktor för vem som har möjlighet att gå vidare till högre utbildning (Merrill, 2004: 

92; Sargant m.fl. 1997: 39), så riskerar vi att överskatta effekten av klass på upplevelse av 

avancemangsmöjligheter om vi inte kontrollerar för utbildning. 

Utbildningskrav 

Utbildningskrav är en dikotom variabel som kodats om till en dummyvariabel. Denna variabel 

har tagits med då utbildningskrav kan avgöra vilka individer som kommer att utestängas från 

avancemang. Variabeln är tätt sammanlänkad med utbildning, vilken som tidigare nämnt är 

kopplad till egen klass. Om vi inte kontrollerar för utbildningskrav riskerar vi därmed att även 

här överskatta effekten av klass på upplevelse av avancemangsmöjligheter. Man kan dock 

också se det som att utbildningskrav redan ingår i vår klassdefinition, varför det skulle kunna 

innebära en överkontroll när vi använder oss av denna variabel. Vi skriver mer om våra tankar 

kring detta under rubrikerna “metod och förfarande” samt “metodkritik”. 
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Region 

Variabeln region har vi delat upp enligt H-regionernas indelning (SCB, 2003). Det är även 

denna uppdelning som ligger till grund för frågan i LNU-formuläret, och är som följer: A-

region (Stockholm/Södertälje-regionen, Göteborgs-regionen och Malmö/Lund/Trelleborgs-

regionen), större städer (kommuner med mer än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie 

från kommuncentrum, till exempel Växjö, Falun och Umeå), mellanbygden (kommuner med 

mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum 

samt med mer än 300 000 invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt. Till 

exempel Bengtsfors och Bollnäs), tätbygden (kommuner med mer än 27 000 och mindre än 

90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mindre än 300 000 

invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt. Till exempel Borgholm och Piteå) och 

glesbygden (kommuner med mindre än 27 000 invånare inom 30 kilometers radie från 

kommuncentrum. Till exempel Dals-Ed och Kalix). De tre A-regionerna har vi slagit samman 

och kodat om till dummyvariabeln A-region. Större städer och glesbygden har blivit separata 

dummyvariabler. Mellanbygden och tätbygden har vi valt att sammanföra i en dummyvariabel 

som vi kallar Mellanbygden/tätbygden. Vi valde att slå ihop dessa av två skäl. Dels för att 

definitionerna av de två är förhållandevis lika (SCB, 2003) och dels för att vi i båda grupperna 

hade relativt få respondenter. Genom att sammanföra mellanbygd och tätbygd får vi på så sätt 

mer storleksmässigt jämförbara delgrupper. Tidigare forskning indikerar att tillgängligheten 

till arbete påverkar mobiliteten på arbetsmarknaden (Nordic Council, 2010: 215; Eliasson 

m.fl., 2003). Därtill finns också statistik som visar att kvinnors mobilitet missgynnas med 

sämre tillgång till kollektiva kommunikationer och att tillgängligheten till kollektiva 

kommunikationer är högre i A-regioner (SCB, 2012). Med bakgrund av detta anser vi det 

viktigt att kontrollera för region för att inte riskera att få en felspecificerad modell.  

Svårt att få nytt jobb 

Svårt att få nytt jobb är en variabel med fem svarsalternativ, vilket vi kodat om till en enkel 

dummyvariabel. Svarsalternativen “mycket svårt” och “ganska svårt” har vi kodat om till 

dummyvariabeln “svårt att få nytt jobb” medan svarsalternativen “inte särskilt svårt”, “ganska 

lätt” och “mycket lätt” alla kodats som referenskategori, vilken är att det inte är svårt att få 

nytt jobb. Att vi valt att göra denna uppdelning innebär att man bör vara försiktig med att dra 

för direkta slutsatser då flera svarskategorier klumpats samman. Under de tester som ledde 

fram till vår slutgiltiga modell fann vi att svårt att få nytt jobb var en viktig variabel som 
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ökade sannolikhetsgraden för modellen. Utifrån detta valde vi att inkludera variabeln i vår 

studie. 

Metod och förfarande 

I denna uppsats använder vi oss av ordinal logistisk regression då våra beroende variabler 

ligger på ordinalskalenivå. Genom att använda oss av en ordinal logistisk regression får vi 

möjlighet att se hur avstånden i sannolikheten mellan de fyra olika svarsalternativen förhåller 

sig. Regressionerna har genomförts med hjälp av statistikprogrammet SPSS. När man arbetar 

med ordinal logistisk regression i SPSS redovisas tre olika värden för pseudo-R2; Cox and 

Snell, McFadden och Nagelkerke, alla dessa värden tenderar att förändras enligt samma 

mönster, även om värdena i sig är olika. Pseudo-R2 är ett mått som ska likna R2 i linjär 

regression. Liksom R2 anger ett högre värde på pseudo- R2 att modellens oberoende variabler 

bättre predicerar utfallet i den beroende variabeln. I uppsatsens löpande text kommer vi inte 

att redovisa några värden på pseudo-R2, utan enbart ange huruvida pseudo-R2 förändras samt i 

vilken riktning förändringen sker. 

 

Vår åldersvariabel är kontinuerlig och sträcker sig från 25 år till 44 år. Till en början delade vi 

dock upp åldersgrupper i flera dummyvariabler, där varje dummyvariabel hade ett spann över 

fem år. Den yngsta gruppen var i det här läget 20-24 år och den äldsta 55-60 år. Då vi inte 

fann någon signifikans för åldergrupper över 45 år och inte heller för den yngsta gruppen på 

20-24 år bestämde vi oss för att istället begränsa vårt urval till personer mellan 25-44 år, fler 

skäl som motiverade detta val är nämnda under rubriken “exkluderade delgrupper och 

bortfall”. I några av ålderskategorierna fann vi dock interaktionseffekter gentemot andra 

variabler (redovisas mer utförligt längre ner i detta avsnitt). Då vi övergick till en kontinuerlig 

åldersvariabel från 25 till 44 år kunde vi inte längre finna några interaktionseffekter. 

 

Under arbetets gång har vi använt oss av två olika utbildningsvariabler, en mindre omfattande 

(LNU z195) och en mer omfattande (LNU z350). Vi ville testa att köra modellerna med den 

mer omfattande utbildningsvariabeln för att på så vis mer precist kunna analysera utbildnings 

påverkan på upplevelse av avancemangsmöjligheter. Vi fick dock inga signifikanta resultat 

när vi använde oss av denna variabel, vilket förmodligen berodde på att ju fler delgrupper vi 

har desto färre respondenter finns i grupperna. Vi återgick således till den mindre omfattande 
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variabeln. Denna delades upp i tre dummyvariabler för att på så vis få storleksmässigt 

relevanta och med varandra jämförbara delgrupper.  

 

Vi valde också att inkludera en extra variabel för utbildningskrav. Efter att ha testat detta mot 

våra modeller upptäckte vi att variabeln utbildningskrav hade påverkan på modellerna för 

interna avancemangsmöjligheter, men inte för externa avancemangsmöjligheter. Mer 

besvärande gällande modellerna för externa avancemangsmöjligheter var att utbildningskrav 

påverkade andra variabler så de tappade sin signifikans, trots att utbildningskrav inte heller 

uppvisade något signifikant värde. Vi tolkade detta som att modellen för interna 

avancemangsmöjligheter blev felspecificerad då vi exkluderade utbildningskrav, medan 

modellen för externa avancemangsmöjligheter blev felspecificerad om utbildningskrav 

inkluderades. På basis av detta bestämde vi oss för att ha kvar utbildningskrav för interna 

avancemangsmöjligheter men ta bort den för externa avancemangsmöjligheter. 

 

Modellerna testades också i linjära regressioner (OLS) som ett robusthetstest. Resultaten för 

de linjära och de logistiska regressionerna skiljde sig inte åt nämnvärt – sambanden uppvisade 

samma riktningar i de linjära såväl som de logistiska regressionerna. Vidare såg vi att de 

variabler som inte uppvisade signifikans vid logistisk regression inte heller gjorde det vid 

linjär regression. Den generella fördel som finns i att använda sig av OLS är att vi utifrån 

detta skulle kunna uttala oss om styrkan i sambanden, till skillnad från vid logistisk regression 

där koefficienterna inte har någon intuitiv tolkning – vilket innebär att det är problematiskt att 

uttala sig om styrkan. Då våra beroende variabler inte är kontinuerliga utan ligger på 

ordinalskalenivå blir det dock inte heller möjligt att uttala sig om styrkan på koefficienterna i 

en linjär regression.  

 

En viktig del för oss i arbetet med denna uppsats har varit könsaspekten. Här valde vi mellan 

två olika metoder för att kunna studera skillnader mellan mäns och kvinnors upplevelse av 

sina respektive avancemangsmöjligheter. Den ena metoden var att lägga in kön som en 

kontrollvariabel i regressionerna och den andra att göra separata modeller för män och 

kvinnor. Fördelen med att göra separata regressioner är att det ger en möjlighet att se om det 

är samma eller olika faktorer som påverkar interna och externa avancemangsmöjligheter för 

män och kvinnor. Om vi istället lägger in kön som en kontrollvariabel kan vi inte uttala oss 

om detta utan enbart se om kön har en påverkanseffekt på avancemangsmöjligheter. I de 

separata modellerna saknade dock många variabler signifikans vilket gjorde att vi funderade 
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på att välja att använda kön som en kontrollvariabel. Att många variabler saknar signifikans i 

de separerade modellerna behöver dock inte nödvändigtvis vara negativt, utan visar snarare på 

att en del variabler inte påverkar för män och andra inte för kvinnor. Vid separerade modeller 

blir även urvalet i de olika delgrupperna mindre, vilket också kan ha en påverkan på 

signifikansen. Då vi i denna uppsats vill studera om processerna för avancemangsmöjligheter 

ser olika ut för män och kvinnor föll ändå valet på att separera modellerna för kön.  

 

Slutligen har vi tagit fram diagram utifrån modellerna som är separerade för kön (6A man och 

6A kvinna samt 6B man och 6B kvinna), som visar sannolikheten för varje utfall på den 

beroende variabeln för de olika modellerna. Våra regressionskoefficenter tillsammans med 

tröskelvärdena ger oss de logaritmerade oddsen (Edling & Hedström, 2003: 178) för att 

hamna i en viss kategori eller lägre. För att kunna skapa diagram utifrån detta har vi varit 

tvungna att omvandla de logaritmerade oddsen till sannolikheter. Utifrån detta har vi först 

omvandlat de logaritmerade oddsen till sannolikheten att hamna i en viss kategori eller lägre. 

Efter det har vi tagit fram sannolikheten att hamna i en specifik kategori. Som ett exempel: 

genom att subtrahera sannolikheten att hamna i kategori 2 eller lägre från sannolikheten att 

hamna i kategori 3 eller lägre, får vi på så vis ut den predicerade sannolikheten för att vara i 

specifikt kategori 3. Detta ger en bättre bild av de skillnader som föreligger vad gäller dels 

upplevda interna och externa avancemangsmöjligheter, samt hur detta skiljer sig åt mellan 

män och kvinnor.  

 

För att säkerställa att det inte föreligger multikollinearitet (det vill säga att två eller flera 

variabler har en hög korrelation) i våra modeller så har tester för detta genomförts mellan alla 

oberoende variabler, utan att någon multikollinearitet upptäckts. I våra tidiga modeller, där vi 

använde oss av dummyvariabler för ålder, upptäcktes interaktionseffekter mellan 

åldersvariabeln 40-44 och eftergymnasial utbildning samt åldersvariabeln 25-29 och högre 

tjänstemän. Efter att ha ändrat vår åldersvariabel till en kontinuerlig variabel kan vi inte längre 

se några interaktionseffekter.  

 

Variabeln svårt att få nytt jobb misstänkte vi hade ett samband med klass, och för att titta 

närmare på detta gjorde vi en korstabell över dessa variabler. Genom korstabellen kunde vi se 

att för okvalificerade arbetare svarar en majoritet att de upplever sig ha svårt att få ett nytt 

jobb medan det för resterande yrkesklasskategorier förhåller sig tvärtom. 
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Metodkritik 

Gemensamt för alla våra modeller är att vi inte har fått någon signifikans för kvalificerade 

arbetare. Detta kan ha eventuellt ha sitt ursprung i att kvalificerade arbetare är en relativt liten 

grupp med få respondenter vilket kan vara en anledning till att vi inte får några signifikanta 

värden. Ett större urval skulle förmodligen behövas för att undersöka skillnader mellan lägre 

tjänstemän och kvalificerade arbetare. När kvalificerade arbetare delas upp på kön kan vi se 

att vi endast har 12 respondenter för kvinnor, vilket självklart är ett för litet urval att kunna 

dra några slutsatser från.   

 

Våra modeller och de kontrollvariabler vi valt att studera är utformade dels som ett resultat av 

tidigare forskning, och dels utifrån vad vi ansett vara viktigt och relevant. Det är dock ett 

faktum att det inte finns speciellt mycket tidigare forskning som tittar på upplevda 

avancemangsmöjligheter, vilket inneburit att vi fått snegla mot forskning vi funnit relevant 

men som till viss del skiljer sig från vår frågeställning (t. ex Bihagen, 2008). Ett större 

forskningsfält i direkt anslutning till vår frågeställning hade förmodligen kunnat hjälpa oss på 

ett annat sätt i utformandet av våra modeller. 

 

Vårt mål i denna uppsats har varit att skapa en likadan modell för interna såväl som externa 

avancemangsmöjligheter, för att på så vis kunna jämföra dessa med varandra. Att vi inte 

ansåg detta möjligt beror på de olika effekterna av variabeln utbildningskrav, och i avsnittet 

“metod och förfarande” motiverar vi varför vi exkluderar variabeln i modellen för externa 

avancemangsmöjligheter. Nackdelen med detta tillvägagångssätt blir dock att det blir något 

vanskligare att jämföra interna avancemangsmöjligheter mot externa. Å andra sidan går det att 

argumentera för att det faktum att utfallet för utbildningskrav blev så olika i modellerna tyder 

på att det finns skillnader i vad som påverkar en individs upplevelse av interna 

avancemangsmöjligheter gentemot externa avancemangsmöjligheter, något som kommer att 

framgå i resultatet.  
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Resultat 

Deskriptiv statistik 

Tabell 1 ger en beskrivning av våra variabler. Här kan vi se att vad gäller 

avancemangsmöjligheter anser sig den största gruppen ha ganska stora sådana, såväl internt 

som externt. Det är fler som tycker att de har mycket stora externa avancemangsmöjligheter 

än som tycker att de har mycket små. För interna avancemangsmöjligheter gäller istället 

motsatt förhållande – fler anser sig ha mycket små än mycket stora möjligheter. Den största 

gruppen vad gäller klass är mellantjänstemän, men de andra tjänstemannagrupperna är 

ungefärligen lika stora. Även arbetargrupperna är snarlika varandra i storlek. Åldersspannet 

rör sig från 25 till 44 år, med en medelålder på 36 år. Vad gäller utbildning har majoriteten av 

respondenterna eftergymnasial utbildning, 51,4 procent. Endast 5,2 procent har grundskola 

som högsta utbildning. 78,3 procent anser att de har ett utbildningskrav i sitt arbete, medan 

övriga menar att de inte har det. Fler än en tredjedel, 36,7 procent, bor i A-region, och 

detsamma gäller för större städer med 38,1 procent. En femtedel, 20,7 procent, bor i 

mellanbygd eller tätbygd medan endast 4,4 procent bor i glesbygd. 59,7 procent upplever inte 

att det är svårt att få ett nytt jobb, medan övriga gör det. Könsfördelningen är som sådan att 

50,1 procent av respondenterna är män och 49,9 procent är kvinnor. 
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Tabell 1. Deskriptiv tabell 

 

VARIABLER Centralmått/Andelar Stdavvikelse Svarsfrekvens Bortfall

Interna 

karriärmöjligheter   839 0

1. Mycket små 20,0% (168)    

2. Ganska små 34,4% (289)    

3. Ganska stora 37,1% (311)    

4. Mycket stora 8,5% (71)       

Externa 

karriärmöjligheter     

1. Mycket små 10,5% (88)  839 0

2. Ganska små 31,0% (360)    

3. Ganska stora 43,5% (365)    

4. Mycket stora 15,0% (126)       

Klass     

Högre tjänstemän 22,8% (191)  839 0

Mellantjänstemän 28,6% (240)    

Lägre tjänstemän  25,4% (213)    

Kval. arbetare 11,6% (97)    

Okval. arbetare 11,7% (98)       

Ålder Medelvärde 35,826 5,25627 839 0

Utbildning   839 0

Grundskola 5,2% (44)    

Gymnasie 43,4% (364)    

Eftergymnasial 51,4% (431)       

Utbildningskrav   839 0

Ja 78,3% (657)    

Nej 21,7% (182)       

Region   839 0

A-region 36,7% (308)    

Större städer  38,1% (320)    

Mellanbygd/tätbygd 20,7% (174)    

Glesbygd 4,4% (37)       

Svårt att få nytt jobb   839 0

Ja 40,3% (338)    

Nej 59,7% (501)       

Kön   839 0

Man 50,1% (420)    

Kvinna 49,9% (419)       
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Upplevelse av interna avancemangsmöjligheter  

I vår första modell, ser vi ett positivt samband mellan högre tjänstemän, mellantjänstemän och 

upplevelse av interna avancemangsmöjligheter (se modell 1A i tabell 2). Detta innebär att 

sannolikheten är större att dessa klasser upplever sig ha möjlighet att avancera i sina arbeten 

än vad referenskategorin lägre tjänstemän gör. Okvalificerade arbetare upplever sig i stället ha 

mindre möjlighet att avancera än referenskategorin. Kvalificerade arbetare uppvisar inte några 

signifikanta värden, vilket visar sig vara genomgående för samtliga modeller.  

 

För ålder finner vi ett negativt samband med upplevda avancemangsmöjligheter, vilket 

innebär att det är sannolikt att ju äldre individen är, desto mindre möjlighet upplever denne till 

avancemang i sitt arbete. I modell 3A konstanthåller vi för utbildning samt för 

utbildningskrav, och finner en del förändringar i våra värden. Vid kontroll för dessa variabler 

blir inte längre b-koefficienterna för mellantjänstemän och okvalificerade arbetare 

signifikanta – endast högre tjänstemän är signifikant av våra klassvariabler. Detta tyder på att 

sambandet mellan upplevelse av interna avancemangsmöjligheter och utbildning samt 

utbildningskrav har medierats av variablerna mellantjänstemän samt okvalificerade arbetare. 

Det är också en möjlighet att utbildningskrav i sig har ett samband med klass, och att det är 

utbildningskrav som medierar klasseffekten för mellantjänstemän och okvalificerade arbetare, 

snarare än tvärtom. Vid konstanthållning för boenderegion kvarstår de icke-signifikanta 

värdena i klassvariabeln, medan ålder och utbildningskrav visar fortsatt relevans för vår 

modell. Det positiva sambandet mellan A-region och upplevelse av interna 

avancemangsmöjligheter innebär att sannolikheten är större att individer som bor i en A-

region upplever att de har stor möjlighet att avancera i sina arbeten än vad individer som bor i 

större städer gör. I modell 5A lägger vi till kontrollvariabeln ”svårt att få nytt jobb”, vilken 

visar ett negativt samband med upplevelse av interna avancemangsmöjligheter – med andra 

ord är det sannolikt att individer som upplever sig ha svårt att få nytt jobb också upplever sig 

ha mindre möjlighet att avancera, i jämförelse med referenskategorin. Samband från tidigare 

modeller kvarstår vid konstanthållning för svårigheter att få nytt jobb, och sannolikheten för 

modellen höjs ytterligare.  

 

I ett sista steg delar vi upp modell 5A på kön, dessa modeller kallar vi för modell 6A man och 

modell 6A kvinna. I en jämförelse mellan dessa kan vi se att de faktorer som påverkar 

upplevelse av interna avancemangsmöjligheter är helt olika för män och kvinnor. För män är 
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Tabell 2. Trappstegstabell över upplevelse av interna avancemangsmöjligheter 

 Modell 1A   Modell 2A   Modell 3A   Modell 4A   Modell 5A   Modell 6A  MAN  Modell 6A  KVINNA  

 B Sig B Sig B Sig B Sig B Sig B Sig B Sig 

Threshold 1 -1,165 0* -2,067 0* -1,671 0* -1,492 0,002* -1,615 0,001* -2,289 0,001* -1,02 0,134 

Threshold 2 0,456 0* -0,441 0,324 -0,027 0,954 0,164 0,73 0,053 0,911 -0,788 0,252 0,869 0,202 

Threshold 3 2,725 0* 1,833 0* 2,262 0* 2,463 0* 2,37 0* 1,697 0,015* 3,061 0* 

Klass                             

Högre tjänstemän 0,868 0* 0,903 0* 0,716 0* 0,639 0,001* 0,614 0,002* 0,368 0,228 0,773 0,005* 

Mellantjänstemän 0,352 0,041* 0,368 0,033* 0,225 0,209 0,173 0,336 0,187 0,302 0,334 0,258 -0,004 0,986 

Lägre tjänstemän (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) 

Kvalificerade arbetare 0,338 0,132 0,335 0,136 0,359 0,111 0,379 0,093 0,374 0,098 0 0,999 0,927 0,099 

Okvalificerade arbetare -0,51 0,023* -0,5 0,026* -0,316 0,174 -0,309 0,184 -0,21 0,372 -0,159 0,646 -0,558 0,107 

Ålder     -0,025 0,037* -0,026 0,03* -0,025 0,042* -0,024 0,048* -0,037 0,036* -0,008 0,656 

Utbildning                             

Grundskola         0,082 0,782 0,021 0,945 0,042 0,888 -0,604 0,239 0,491 0,189 

Gymnasium         (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) 

Eftergymnasial         0,286 0,039* 0,273 0,05* 0,302 0,031* 0,121 0,555 0,22 0,28 

Utbildningskrav         0,451 0,008* 0,443 0,01* 0,454 0,008* 0,643 0,005* 0,339 0,206 

Region                             

A-region             0,404 0,007* 0,384 0,011* 0,366 0,089 0,457 0,034* 

Större städer             (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) 

Mellanbygd/tätbygd             0,11 0,526 0,143 0,414 0,153 0,531 0,018 0,942 

Glesbygd             0,067 0,836 0,103 0,75 -0,037 0,945 0,226 0,588 

Svårt att få nytt jobb                 -0,417 0,002* -0,42 0,032* -0,284 0,131 

Pseudo-R2 

Cox & Snell 0,049   0,053   0,066   0,075   0,085   0,099   0,091   

Nagelkerke 0,053  0,058   0,072  0,081   0,093  0,108   0,099   

McFadden 0,02   0,022   0,027   0,031   0,035   0,042   0,038   

* Signifikans på 5% risknivå.
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ingen av klasserna längre signifikanta, till skillnad från för kvinnor, där högre tjänstemän 

fortfarande uppvisar ett positivt signifikant värde. Detta tolkas som att det inte finns något 

samband mellan avancemangsmöjligheter och klass för män, medan det fortfarande existerar 

för kvinnliga högre tjänstemän. Som vi kan se i figur 1 och 2, som beskriver sannolikheten för 

de olika utfallen i vår beroende variabel, finns en generell trend att kvinnor upplever sig ha 

mindre avancemangsmöjligheter än män. För mellantjänstemän och okvalificerade arbetare är 

Figur 1 & 2 

 
Predicerade sannolikheter för upplevda interna avancemangsmöjligheter, utifrån logistisk regression. 

Konstanthållet vid gymnasium, ej utbildningskrav, större städer samt ej svårt att få nytt jobb. Ålder är 

beräknat för medelvärdet, 36 år. 

 

detta särskilt tydligt, men då inga av dessa värden är signifikanta i vår modell (se tabell 2) bör 

vi inte dra några slutsatser kring detta. Även för kvalificerade arbetare ser vi här en stor 

skillnad mellan män och kvinnor men då vi enbart har 12 respondenter i gruppen 

kvalificerade arbetare för kvinnor går det inte att säga något om detta resultat. B-

koefficienterna för utbildning visar ingen signifikans för vare sig män eller kvinnor. Vidare 

kan vi konstatera att det, förutom högre tjänstemän, endast är A-region som visar signifikans 

för kvinnor – dock ej för män – medan ålder, utbildningskrav och ”svårt att få nytt jobb” är 

signifikant för män men ej för kvinnor. Vid uppdelning för kön uppvisar våra modeller högre 

värden på pseudo-R2 än tidigare, vilket också detta ger en fingervisning om vikten av att göra 

separata analyser för män och kvinnor. 

Upplevelse av externa avancemangsmöjligheter 

I modell 1B studerar vi sambandet mellan upplevelse av externa avancemangsmöjligheter och 

klass, se tabell 3. I jämförelse med motsvarande modell för interna avancemangsmöjligheter 

(1A) kan vi se att värdena på pseudo-R2 ligger högre externt än internt, något som kommer att  
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Tabell 3. Trappstegstabell över upplevelse av externa avancemangsmöjligheter 

 Modell 1B   Modell 2B   Modell 3B   Modell 4B   Modell 5B   Modell 6B  MAN  Modell 6B  KVINNA  

  B Sig B Sig B Sig B Sig B Sig B Sig B Sig 

Threshold 1 -1,868 0* -2,739 0* -2,678 0* -2,538 0* -2,771 0* -3,193 0* -2,609 0* 

Threshold 2 0,037 0,777 -0,828 0,068 -0,764 0,093 -0,619 0,184 -0,811 0,084 -1,376 0,048* -0,467 0,475 

Threshold 3 2,265 0* 1,406 0,002* 1,473 0,001* 1,625 0,001* 1,491 0,002* 1,196 0,086 1,626 0,014* 

Klass                             

Högre tjänstemän 1,289 0* 1,333 0* 1,28 0* 1,222 0* 1,205 0* 1,084 0,001* 1,259 0* 

Mellantjänstemän 0,612 0* 0,637 0* 0,605 0,001* 0,562 0,002* 0,595 0,001* 0,549 0,066 0,526 0,024* 

Lägre tjänstemän (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) 

Kvalificerade arbetare 0,112 0,621 0,104 0,646 0,118 0,604 0,123 0,587 0,138 0,546 -0,016 0,606 0,228 0,685 

Okvalificerade arbetare -0,601 0,008* -0,587 0,009* -0,582 0,01* -0,57 0,012* -0,421 0,067 -0,351 0,33 -0,897 0,008* 

Ålder     -0,025 0,046* -0,025 0,043* -0,023 0,061 -0,022 0,078 -0,024 0,19 -0,021 0,236 

Utbildning                             

Grundskola        0,133 0,655 0,086 0,774 0,125 0,678 0,259 0,618 0,171 0,65 

Gymnasium        (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) 

Eftergymnasial         0,173 0,217 0,159 0,259 0,21 0,138 0,25 0,23 -0,044 0,83 

Region                             

A-region             0,286 0,06 0,26 0,089 0,071 0,744 0,498 0,022* 

Större städer             (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) 

Mellanbygd/tätbygd             0,057 0,746 0,108 0,59 0,296 0,236 -0,128 0,618 

Glesbygd             -0,055 0,865 0,008 0,981 -0,39 0,476 0,218 0,604 

Svårt att få nytt jobb                 -0,706 0* -0,971 0* -0,416 0,028* 

Pseudo-R2 

Cox & Snell 0,094   0,098   0,1   0,104   0,133   0,147   0,14   

Nagelkerke 0,103  0,107   0,109  0,114   0,145  0,161   0,153   

McFadden 0,04   0,042   0,042   0,044   0,057   0,066   0,06   

* Signifikans på 5% risknivå
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gälla för samtliga modeller. Det här tyder på att vår modell har en högre sannolikhetsgrad för 

upplevelse av externa avancemangsmöjligheter än för interna.  

 

I modell 3B lägger vi till kontrollvariabeln utbildning. Denna variabel visar inte signifikanta 

värden i någon av våra modeller för upplevelse av externa avancemangsmöjligheter, något 

som vi återkommer till i vår diskussion. Då vi i modell 5B konstanthåller för svårighet att få  

nytt jobb ökar sannolikheten markant, något som tyder på att detta är en viktig variabel. Det 

negativa värdet tyder på att individer som upplever att de har svårt att få nytt jobb mer 

sannolikt också upplever låga möjligheter till att avancera externt i jämförelse med 

referensgruppen.  

 

Vidare kan vi vid uppdelning för kön se att klass inte verkar vara av lika stor vikt för män som 

för kvinnor, då endast b-koefficienten för högre tjänstemän är signifikant i mansmodellen. 

Detta skiljer sig från resultaten för kvinnor, där koefficienterna för såväl högre tjänstemän, 

mellantjänstemän och lägre tjänstemän är signifikanta. Ålder och utbildning är fortsatt icke-

signifikant för båda könen, däremot finns det ett positivt samband till A-region för kvinnor, 

samt till svårigheter att få nytt jobb för båda könen. De olika resultat vi får för män och 

kvinnor leder oss till att tro att det är olika processer som leder fram till dessa gruppers 

upplevelser av avancemangsmöjligheter. Detta tydliggörs i figur 3 och 4 där vi kan se en 

generell trend att kvinnor upplever mindre externa avancemangsmöjligheter än män. 

Tydligast kan vi se detta för lägre tjänstemän där 57 procent av kvinnorna svarat att de 

 

Figur 3 & 4 

 
Predicerade sannolikheter för upplevda externa avancemangsmöjligheter, utifrån logistisk regression. 

Konstanthållet vid gymnasium, större städer samt ej svårt att få nytt jobb. Ålder är beräknat för medelvärdet, 

36 år. 
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upplever sig ha ganska små eller mycket små externa avancemangsmöjligheter till skillnad 

från män där siffran är 37 procent och okvalificerade arbetare där 77 procent av kvinnorna har 

svarat att de upplever sig ha ganska små eller mycket små externa avancemangsmöjligheter 

att jämföra med 46 procent av männen. Värdena på pseudo-R2 i dessa modeller ökar från 

tidigare modeller, vilket även detta leder oss till att tro att det för upplevelse av externa 

avancemangsmöjligheter (liksom interna) är av vikt att göra separata analyser för män och 

kvinnor. Något som vi kan se övergripande i den externa modellen är att klass har en större 

sannolikhet att förklara upplevelse av externa än av interna avancemangsmöjligheter. Vi 

finner positiva samband för högre tjänstemän och mellantjänstemän, samt ett negativt 

samband för okvalificerade arbetare i flera av modellerna. Detta visar att det är mer sannolikt 

att de högre klasserna upplever möjlighet att avancera externt än vad den lägsta klassen gör. 

Som en parentes kan nämnas att ålder tappar signifikans i den externa modellen vid 

konstanthållning för region. Att ålder inte skulle ha något samband med upplevelse av externa 

avancemangsmöjligheter är något som går emot den tidigare forskning som vi har tagit del av 

(Bihagen, 2008: 526; Nordic Council, 2010: 189; Shniper, 2005: 33). Våra resultat skulle 

kunna bero på att vi har exkluderat de åldersgrupper där mobilitet är mindre vanlig, och att vi 

på så vis har eliminerat ålderseffekten på avancemangsmöjligheter. 

Svårt att få nytt jobb 

Svårt att få nytt jobb visar negativa samband i samtliga modeller den förekommer, bortsett 

från för kvinnor i den interna analysen (se tabell 2), där vi inte får några signifikanta värden. 

Detta leder oss till att tro att variabeln svårt att få nytt jobb har en stark koppling till båda våra 

beroende variabler, och vi har även funderat kring huruvida den kan tänkas ha ett samband 

med vår klassvariabel. Vid bivariat analys av sambandet mellan svårt att få nytt jobb och 

yrkesklass har vi funnit att en majoritet av okvalificerade arbetare upplever sig ha svårt att få 

nytt jobb, medan en majoritet i samtliga övriga klasser inte upplever några sådana svårigheter 

(se tabell 4). Även om vi saknar signifikanta värden för okvalificerade arbetare i några av 

modellerna framträder alltjämt vad som skulle kunna vara en klasskillnad som ligger 

inbäddad i individers upplevelse av hur svårt det är att få nytt jobb, där okvalificerade arbetare 

har sämre förutsättningar än övriga klasser. Detta är något vi kan koppla till vad som verkar 

vara en klasskillnad i upplevelse av avancemangsmöjligheter. 
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Tabell 4. Korstabell över klass och svårt att få nytt jobb 

Svårt att få nytt jobb Ja Nej Total

        

Högre Tjänstemän 64 (34%) 127 (66%) 191 (100%)

Mellantjänstemän 98 (41%) 142 (59%) 240 (100%)

Lägre tjänstemän 80 (38%) 133 (62%) 213 (100%)

Kvalificerade arbetare 35 (36%) 62 (64%) 97 (100%)

Okvalificerade arbetare 98 (62%) 37 (38%) 98 (100%)

        

Total 338 (40%) 501 (60%) 839 (100%)

 

Diskussion 

Genom våra resultat har vi kommit en bit närmare att finna svar på de frågeställningar vi 

ställde upp i uppsatsens inledning. Vi har bland annat funnit att tjänstemän är mer sannolika 

att uppleva stora avancemangsmöjligheter än vad okvalificerade arbetare är, något som 

stämmer överens med resultat från tidigare forskning (Shniper, 2005: 32; Westergaard & 

Resler, 1975: 297). Vi har även kunnat se att hur svårt individen upplever sig ha att få ett nytt 

jobb är en klar påverkansfaktor i nästintill samtliga modeller. De viktigaste resultaten vi 

finner i vår studie är dock en tydlig skillnad mellan den interna gentemot den externa 

modellen vad gäller klasspåverkan. För upplevelse av externa avancemangsmöjligheter finner 

vi ett tydligt samband till klass (dock ej för män), medan vi vad gäller upplevelse av interna 

avancemangsmöjligheter ej finner något sådant samband. Av stor vikt är även de resultat som 

visar att upplevelse av avancemangsmöjligheter såväl internt som externt ser mycket olika ut 

för kvinnor i jämförelse med män, något som kan kopplas till tidigare studier gällande såväl 

yrkesavancemang (Bihagen & Ohls, 2007; Shniper, 2005: 33) som löneavancemang (Bihagen, 

2008).  

Klasskillnader internt och externt 

I Sverige har den största delen företag färre än 200 anställda (SCB 2013), och vår tanke är att 

det vid internt avancemang är betydligt vanligare än vid externt avancemang att arbetsgivaren 

har en relation till den som avancerar, vilket skulle kunna förklara varför klass har ett 

samband med upplevelse av externa men inte interna avancemangsmöjligheter. Externt finns 
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det en risk att den som inte till punkt och pricka passar mallen inte heller blir rekryterad, utan 

istället utestängs från avancemangsmöjligheter. Här kommer det vara viktigt att personen som 

anställs redan har uppnått rätt yrkesklass, genom att ha arbetat med liknande arbetsuppgifter 

tidigare. Personer som inte uppfyller dessa krav utestängs från möjligheten att få jobbet. 

Denna process av utestängning från externa avancemangsmöjligheter skulle kunna kopplas till 

closureteorin (Murphy, 1988: 65; Parkin, 2013: 5; Weber 1978: 43-46; Weeden, 2002), och 

även till teorier om en buffertzon (Westergaard & Resler, 1975: 297), det vill säga att det 

finns svårigheter i att röra sig mellan yrkesklasser. Vid internt avancemang är det andra saker 

som spelar in för att avgöra vem som ska utestängas från avancemang. Här är det möjligt att 

personliga egenskaper spelar större roll än huruvida individen har erfarenhet från liknande 

arbete eller ej. Vår tanke är att för att säkerställa att individen har tillräckliga kvalifikationer 

för att avancera så sätter man istället upp utbildningskrav. Viktigt att nämna är att individer 

från högre yrkesklasser sannolikt har en högre utbildning, varför utbildning indirekt är en 

påverkansfaktor för upplevelse av avancemangsmöjligheter även externt. Som en jämförelse 

kan även sägas att den egna klassen kan påverka vem som har möjlighet att gå vidare till 

högre utbildning (Merrill, 2004; Sargant m.fl. 1997) varför klass i sin tur kan ses som en 

indirekt påverkansfaktor för upplevelse av interna avancemangsmöjligheter. 

Könsskillnader 

För både interna och externa avancemangsmöjligheter kan vi se att mönstren ser annorlunda 

ut för kvinnor i jämförelse med män. Både internt och externt för kvinnor kan vi se att högre 

tjänstemän har ett positivt samband gentemot upplevda avancemangsmöjligheter.  Dessa 

resultat kan förstås utifrån Baxter och Wright (2000), som menar att kvinnors möjligheter att 

klättra inom en organisation och på arbetsmarknaden blir densamma som för män om de når 

en viss nivå i hierarkin. Att vi inte får några signifikanta värden för kvinnor på 

mellantjänstemannanivå i den interna modellen skulle kunna förklaras med en glastakseffekt, 

något som också Baxter och Wright finner för kvinnliga chefer på mellannivå. Bihagen & 

Ohls (2007) pekar på att kvinnor oftare än män är fast i ”dead-end-jobs”. Detta kan i sin tur 

vara en förklaring till att vi ser ett negativt samband mellan okvalificerade arbetare och 

externa avancemangsmöjligheter för kvinnor. Någon sådan effekt kan vi inte se vad gäller 

interna avancemangsmöjligheter vilket även detta tyder på att olika processer sker för interna 

gentemot externa avancemangsmöjligheter. Vidare kan vi enbart se ett positivt samband 

mellan A-region och avancemangsmöjligheter vad gäller kvinnor – inte för män. Detta kan ha 

en del av sin förklaring i att kollektiva kommunikationer är mer utbyggda i A-regioner och 
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statistik (SCB, 2012) visar att kvinnor i högre utsträckning än män gynnas av goda kollektiva 

kommunikationer.  

Slutsatser 

Med detta arbete kan vi konstatera att klass är ett relevant begrepp för att förstå 

avancemangsmöjligheter på den svenska arbetsmarknaden. Vi finner att den egna klassen 

påverkar hur individer upplever sina avancemangsmöjligheter, där tjänstemän upplever större 

avancemangsmöjligheter än okvalificerade arbetare. Klasseffekten är större för externa 

avancemangsmöjligheter än för interna. Vidare kan vi se att klass har en större 

påverkanseffekt för kvinnors upplevelse av avancemangsmöjligheter än för mäns. Även här 

ser vi att tjänstemän upplever större avancemangsmöjligheter än okvalificerade arbetare.  

 

Avslutningsvis är det viktigt att uppmärksamma att olika faktorer påverkar upplevelsen för 

interna respektive externa avancemangsmöjligheter. Även när vi delar upp resultaten på kön 

kan vi se att olika faktorer påverkar för män och kvinnor. För att få en djupare förståelse av 

vad som påverkar ens upplevelse av interna respektive externa avancemangsmöjligheter är det 

således av vikt att förstå att man tittar på två olika processer, där olika faktorer är relevanta. 

Det är inte heller möjligt att förstå hur upplevelsen av avancemangsmöjligheter skiljer sig 

mellan män och kvinnor utan att förstå att processerna ser olika ut för dessa. För kommande 

forskning är det därför viktigt att behandla detta som separata processer som bör studeras med 

hjälp av skilda modeller.  
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