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Sammanfattning 

På grund av ojämställdheten mellan kvinnor och män på den svenska arbetsmarknaden 

undersöks i föreliggande studie vem som blir chef baserat på skillnader i mängd socialt 

kapital. Syftet är att undersöka om det existerar ett samband mellan nätverksstorlek, 

kontaktintensitet i nätverkslänkar samt andelen kontakter som är män och socioekonomisk 

position. Syftet är även att undersöka om sambandet skiljer sig åt mellan kvinnor och män. 

Studiens hypoteser bygger på teorier om strukturella processer och homosocialitet samt 

styrkan i svaga länkar. Studiens material består av kvantitativa data hämtat från 

Levnadsnivåundersökningen (LNU) 2010. Sambandet undersöks med tre multipla logistiska 

regressionsanalyser varav den första analysen innefattar både kvinnor och män, den andra 

analysen innefattar endast kvinnor och den tredje analysen innefattar endast män. Resultatet i 

studien visar ett samband mellan socialt kapital, kön och socioekonomisk position. 

Sannolikheten att besitta en chefsposition är högre för individer med större sociala nätverk 

och socialt kapital är generellt sett viktigare för kvinnor än för män. En potentiell förklaring 

till att socialt kapital inte förefaller ha betydelse för män är att de får tillgång till högre 

socioekonomiska positioner via andra mekanismer förenade med sin könstillhörighet och 

behöver därför inte investera i sitt sociala kapital på samma sätt som kvinnor. Föreliggande 

studie bidrar till en förståelse av de mekanismer som producerar och reproducerar social 

ojämställdhet på den svenska arbetsmarknaden. 
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Inledning  

Sverige är ett av världens mest jämställda länder sett till utbildnings- och hälsonivå, 

ekonomiska möjligheter samt politiskt inflytande (World Economic Forum, 2014). Trots detta 

existerar fortfarande ojämställdhet mellan kvinnor och män. På den svenska arbetsmarknaden 

är andelen förvärvsarbetande män större än andelen förvärvsarbetande kvinnor. Av Sveriges 

befolkning i åldrarna 20-64 år befinner sig 4,7 miljoner människor i arbetskraften där andelen 

förvärvsarbetande är 47 procent kvinnor och 53 procent män (SCB, 2014: 51). I gruppen 

kvinnor är andelen sysselsatta 77 procent och i gruppen män är andelen sysselsatta 82 

procent.
1
 Ojämställdhet kan även påvisas genom könsskillnader i exempelvis löner, yrkesval 

och befattningsgrad. Jämställdhet innebär en kvalitativ likvärdighet mellan kvinnors och mäns 

möjligheter att få påverka samhällsutvecklingen med sina värderingar, kunskaper och 

erfarenheter (SCB, 2014: 2). Jämställdhet innebär även en kvantitativt jämn fördelning mellan 

kvinnor och män inom exempelvis yrken och maktpositioner (SCB, 2014: 2). En ojämlik 

fördelning innebär således att antingen kvinnor eller män utgör mer än 60 procent av 

individerna i en grupp. Kvinnor och män är generellt sett sysselsatta inom olika sektorer. Män 

tenderar att arbeta inom den privata sektorn i större utsträckning än kvinnor och kvinnor 

tenderar att arbeta i den offentliga sektorn i större utsträckning än män (SCB, 2014: 102). 

Vidare är även könsfördelningen av chefspositioner generellt sett segregerad. I offentlig 

sektor
2
 återfinns kvinnliga chefer mer frekvent än manliga chefer och i privat sektor

3
 återfinns 

manliga chefer mer frekvent än kvinnliga chefer. Dock uppgår den totala andelen kvinnor på 

chefspositioner till 36 procent vilket innebär att kvinnliga chefer är underrepresenterade på 

den svenska arbetsmarknaden (SCB, 2014: 102).  

Individers olika slags sammansättning av och mängd socialt kapital har framförts som en 

orsak till könssegregeringen på arbetsmarknaden. Socialt kapital kan innebära förutsättningar 

och färdigheter vilka härleds ur relationen mellan individen och dess sociala kontakter. Socialt 

kapital genererar särskilda möjligheter för innehavaren relativt andra individer som inte 

innehar samma socialt generade förutsättningar och färdigheter. Konkret kan detta visa sig på 

                                                           
1 Till gruppen sysselsatta räknas individer som har utfört arbete minst en timme under den aktuella 

referensveckan eller endast varit tillfälligt frånvarande från arbetet (SCB, 2014: 50). 

2 I offentlig sektor är cirka 63 procent av cheferna kvinnor. 

3 I privat sektor är cirka 70 procent av cheferna män. 
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samhällsnivå genom att olika grupper med olika socialt kapital befinner sig inom olika 

sektorer och på olika socioekonomiska positioner på arbetsmarknaden. Med socialt kapital 

avses i föreliggande studie individers sociala nätverk, hur dessa är strukturellt åtskilda och hur 

de kan nyttjas för att bemäktiga sig ytterligare resurser (Lin, 2000). Givet att sociala nätverk 

har betydelse för individer innebär det en potentiell förklaring till det rådande 

arbetsmarknadsutfallet med grupper av individer på åtskilda socioekonomiska positioner. 

Sociala nätverk kan variera i storlek medan länkarna mellan individer i nätverket kan variera i 

styrka. Denna variation genererar skillnader i vilka resurser individen kan tillskansa sig 

(Granovetter, 1973). I fråga om rekrytering och befordran innebär det att den grupp av 

individer som tillhör större socialt nätverk med kontakter bestående av svaga länkar, det vill 

säga större socialt kapital, kan få tillträde till fler och högre positioner på arbetsmarknaden. 

Denna uppdelning av individer i åtskilda sociala nätverk kan därför leda till skillnader i 

spridning av och tillgång till arbetsrelaterad information mellan kvinnor och män. Detta kan 

vidare leda till att kvinnor och män får olika tillgång till olika arbetsplatser samt olika 

positioner på arbetsplatser.  

Könssegregering på den svenska arbetsmarknaden kan således bero på strukturella skillnader i 

mängd socialt kapital. Det innebär att kvinnors och mäns sociala nätverk på individnivå därför 

uppvisar aggregerat utfall på samhällsnivå. Syftet med föreliggande studie är att undersöka 

sambandet mellan individers sociala kapital och sannolikheten att besitta chefsposition. Syftet 

är även att undersöka om detta samband skiljer sig åt mellan kvinnor och män. Resultat av 

tidigare forskning tyder på att det förekommer en könssegregerad fördelning av mängden 

socialt kapital och att detta inverkar på individers möjligheter att tillträda vissa 

socioekonomiska positioner. Med hjälp av surveydata från Levnadsnivåundersökningen 

(LNU) 2010 kommer två hypoteser att testas. Med den första hypotesen testas sambandet 

mellan nätverksstorlek, kontakintensitet samt andelen kontakter som är män och 

sannolikheten att besitta en chefsposition. Med den andra hypotesen testas huruvida individers 

könstillhörighet förklarar en del av variansen mellan socialt kapital och sannolikheten att 

besitta en chefsposition. Genom att empiriskt testa sambandet mellan kön, socialt kapital och 

arbetsmarknadsutfall bidrar föreliggande studie till en förståelse av de mekanismer som 

producerar och reproducerar social ojämställdhet på arbetsmarknaden.   

Föreliggande studie inleds med en beskrivning av det teoretiska ramverket som utgör 

antaganden om arbetsmarknadsutfallet. I studien används Granovetters teori om sociala 

nätverk för att undersöka möjliga positiva utfall förenade med svaga nätverkslänkar. I studien 
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används även Lins teorier om socialt kapital för att undersöka skillnaden mellan kvinnors och 

mäns sociala nätverk. I nästkommande avsnitt presenteras tidigare forskning med empiriska 

studier vilket redogörs med utgångspunkt i hur socialt kapital samverkar med kön samt 

arbetsmarknad. Därefter beskrivs studiens data och val av metod samt analytisk strategi. 

Sedan redovisas tabeller med resultat för en logistisk regressionsanalys som inkluderar både 

kvinnor och män samt två separata logistiska regressionsanalyser för kvinnor respektive män. 

Vidare presenteras ett avsnitt där studiens resultat analyseras. Slutligen förs en diskussion 

med möjliga förklaringar angående studiens resultat samt en reflektion av brister i studiens 

utformning. 

  



4 
 

Teori  

I föreliggande studie antas två teoretiska utgångspunkter. Dessa utgångspunkter behandlar 

teorin om inlåsningsmekanismer och styrkan i svaga länkar.  

Den första teoretiska utgångspunkten avser de två inlåsningsmekanismerna homosocialitet 

och strukturella processer. Homosocialitet innebär att individer tenderar att välja att umgås 

med andra individer med liknande karaktärsdrag som de själva (Lin, 2000: 787; Mouw, 2006: 

80). Detta genererar kluster av homogena individer distanserade från varandra på åtskilda 

arenor. Individer skapar åtskilda homogena sociala nätverk som exkluderar individer som inte 

innehar de egenskaper som det sociala nätverket innefattar. Detta genererar social ojämlikhet 

mellan grupper av individer (Lin, 2000: 787). Vissa grupper av individer är mer benägna att 

vara mer homogena än andra och därför är principen om homosocialitet central för 

segregerade strukturer (McPherson et al. 2001:416). Det är också på grund av dessa skillnader 

i homosocialitet som social ojämlikhet kan produceras och reproduceras (Ibarra, 1992). 

Skillnader i homosocialitet mellan grupper av individer och därigenom social positionering 

benämns som strukturella processer (Lin, 2000: 787). Högre sociala positioner innehas av en 

viss grupp av individer vilka väljer att inkludera andra individer som liknar dem själva. 

Individer på högre sociala positioner innehar med sina homogena sociala nätverk större 

socialt kapital än individer på lägre sociala positioner (Lin, 2000: 786). Distinktionen mellan 

grupper av individer upprätthålls således genom att individer på lägre sociala positioner inte 

får tillgång till högre sociala positioner vilket skapar strukturell social ojämlikhet. Skillnaden i 

positionering mellan grupper ger endast möjlighet för homogena grupper av individer att 

besitta högre positioner. På arbetsmarknaden kan detta exemplifieras med att gruppen kvinnor 

och gruppen män dels befinner sig på åtskilda sociala positioner och dels inom olika sektorer. 

Homosocialitet och strukturella processer kan vara en anledning till reproduceringen av 

åtskillnaden mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden. Särskilt när det gäller chefsposition 

kan detta fenomen knytas till diskrimineringsmekanismer, såsom homosocial reproduktion, 

där rekrytering sker via personliga nätverk och efter dikotomier såsom manligt och kvinnligt 

(Kanter, 1993: 54).  

Den andra teoretiska utgångspunkten avser styrkan i svaga länkar inom sociala nätverk. Olika 

länkars karaktärsdrag anses inverka på utfallet för spridningen av information (Granovetter, 

1973). Styrkan på länken definieras utifrån kombinationen av mängden tid, emotionell 
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intensitet, intimitet och ömsesidig reciprocitet i kontakten (Granovetter, 1973: 1361). 

Huruvida individer får tillgång till ny information beror å ena sidan, på förekomsten av länkar 

till de individer som innehar informationen och å andra sidan, på länkens karaktär. Svaga 

länkars karaktär bestäms utifrån den mindre mängd tid, intensitet, emotionell intimitet och 

reciprocitet som de sammanlänkande individernas relation karaktäriseras som. Individer som 

är svagt sammanlänkade till varandra har på så vis tillgång till information som skiljer sig från 

den information som finns tillgänglig i det egna nätverket av starka länkar (Granovetter, 1973: 

1371). Det innebär att spridningen av ny information kan nå fler individer på större sociala 

avstånd genom svaga länkar än genom starka (Granovetter, 1973: 1366). Det innebär vidare 

att sträckan mellan svagt länkade individer är kortare än den sträcka individer kan använda 

bestående av starka länkar. Det innebär att spridningen av information är mer effektiv via 

svaga länkar än via starka eftersom individer kan nå information på ett större socialt avstånd 

snabbare (Granovetter, 1973: 1366). Särskilt viktiga är de svaga länkar som utgör den enda 

länken mellan två sociala nätverk. De individer som sammanlänkar två annars åtskilda 

nätverk refererar Granovetter (1973) till som broar. Broarna utgör den enda länken genom 

vilken information från någon direkt eller indirekt kopplad till den första individen kan nå 

någon direkt eller indirekt kopplad till den andra individen (Granovetter, 1973: 1364). Starka 

länkar kan således aldrig utgöra broar. Dock är inte alla svaga länkar automatiskt broar men 

det väsentliga är att broar alltid utgörs av svaga länkar (Granovetter, 1973: 1364). 

Spridningsprocessen av information fortgår på så vis som en funktion av förekomsten av 

svaga länkar. På arbetsmarknaden kan detta innebära ett större socialt kapital för individer 

som innehar fler svaga länkar till sin omgivning relativt individer med färre svaga länkar. 

Exempelvis kan ett större socialt kapital öka möjligheten till information om vakanta 

chefspositioner. Granovetter (1973: 1373) menar vidare att svaga länkar till kontakter i 

nätverk skapar social samhörighet. Individer binder samman flera nätverk genom att knyta 

svaga länkar till kontakterna i dessa, exempelvis genom att byta arbetsplats.  

Begreppet socialt kapital 

Socialt kapital har undersökts och definierats av flertalet forskare som bakomliggande faktor 

till utfallet av individers livsmöjligheter. Socialt kapital kan enligt Lin (2000: 786) beskrivas 

som individers investering av inbäddade resurser i sociala relationer. Individers mängd socialt 

kapital och möjligheten att använda detta får endast sin innebörd relativt andra individers 

innehavda mängd socialt kapital. Individer som är medvetna om att de ingår i nätverk med 

lågt socialt kapital kan försöka att öka sitt sociala kapital genom att skapa länkar till kontakter 
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i mer resursrika nätverk (Lin, 2000: 787). Individer investerar i socialt kapital genom ett 

utbyte av tjänster och information med en aktiv förväntan på avkastning. En tjänst kan 

användas som en investering antingen på grund av att individer anser sig ha rätt till en 

returnerad tjänst eller på grund av att individer har vetskapen om att tjänsten i framtiden kan 

skapa positiva möjligheter. Investeringar kan innefatta positiva effekter såsom tillgångar till 

information (Lin, 2000). Det betyder att individer investerar medvetet i sitt sociala kapital. 

Individer kan använda sitt sociala kapital till att öka sina möjligheter att få tillgång till resurser 

vilka skiljer sig åt både i mängd och i kvalitet (Lin, 2001). Individer från olika sociala klasser 

tenderar att inneha olika mängd socialt kapital. Detta eftersom individer som besitter högre 

socialt kapital har större möjligheter att få tillgång till resurser än individer inom nätverk med 

längre socialt kapital. På grund av denna strukturella skillnad i socialt kapital kan social 

ojämlikhet uppstå och reproduceras (Lin, 2000: 787f). 

Enligt Portes (1998: 2) har forskningen rörande socialt kapital generellt sett fokuserat på hur 

icke-monetära former av kapital kan vara en viktig källa till makt och influens. Forskare 

tenderar dock att koncentrera sina verk kring det sociala kapitalets positiva effekter. 

Sällskaplighet skär åt båda håll vilket betyder att samma mekanismer som kan ha en positiv 

effekt för innehavande individer även genererar mindre socialt önskvärda konsekvenser 

(Portes 1998: 21). Sociala faktorer, som kontroll och nätverk, kan å ena sidan öka kollektiva 

nyttigheter men å andra sidan möjliggöra utestängning av utomstående individer samt 

minskad individuell frihet. Med andra ord medför kollektiva nyttigheter även kollektiva 

onyttigheter. Sällskaplighet kan visserligen skapa en priviligierad tillgång till resurser för 

vissa individer men även förhindra tillgången till samma resurser för andra individer. När 

socialt kapital benämns som positivt förlorar fenomenet sin komplexitet och forskaren riskerar 

att endast skapa en genuin hyllning till gemenskap (Portes, 1998: 22). En hyllning till 

gemenskap är förvisso legitim i politiska sammanhang men inte ett fördelaktigt sätt att 

utforma koncept i sociologisk forskning (Portes, 1998: 22). Att diskutera negativt socialt 

kapital innebär dock inte att det positiva utfallet bör ignoreras. Förslagsvis kan forskning 

angående socialt kapital underlåta en värdering av kapitalformen (Portes, 1998: 22). I 

föreliggande studie berörs både det sociala kapitalets positiva och negativa utfall genom att 

belysa hur socialt kapital kan medföra kollektiv gemenskap samtidigt som det innebär en 

utestängning av de individer som inte anses tillhöra denna gemenskap. Högt socialt kapital, 

såsom stora sociala nätverk med svaga länkar och hög andel män, antas generellt sett innehas 

av de individer som besitter högre socioekonomiska positioner. 
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I föreliggande studie diskuteras teorierna om homosocialitet, strukturella processer och 

styrkan i svaga länkar med fokus på kön och arbetsmarknaden. Dock inverkar fler strukturella 

faktorer än kön troligtvis på individers mängd sociala kapital. Individer med högre 

socioekonomisk position har tillgång till högre socialt kapital och större vidd i sina sociala 

nätverk (Campbell, 1986). Skillnaden i socialt kapital kan även bero på vilket nätverk 

individens föräldrar, i synnerhet individens fader, tillhör (Lin & Dumin, 1986). Individer som 

föds in i nätverk med högt socialt kapital tenderar att ha goda förutsättningar inom 

arbetsmarknaden med fler arbetsrelaterade kontakter än individer som föds in i nätverk med 

lågt socialt kapital. En individ vars far innehar hög socioekonomisk position tenderar även att 

använda starka länkar, såsom familjerelaterade kontakter, för arbetsrelaterad information (Lin 

& Dumin, 1986: 383). Individer vars far har låg socioekonomisk position tenderar att tillhöra 

nätverk vars starka länkar har mindre möjligheter att innehålla positiva resurser medan 

nätverkets svaga länkar kan tillföra resurser med exempelvis arbetsrelaterad information (Lin 

& Dumin, 1986). Lin (2000: 793) menar även att skillnader i de sociala nätverken kan vara en 

anledning till att socioekonomisk position upprätthålls och skapar en statisk social 

ojämlikhet.   

 

I föreliggande studie kommer fokus i utgångspunkt koncentreras vid styrkan i länkarnas utfall 

enligt Granovetters begreppsapparat. Jämfört med starka länkar antas svaga länkar delge 

individer med mer fördelaktig information och högre socialt kapital. Med andra ord 

accepteras antagandet att sambandet mellan svaga länkar och socioekonomisk position är 

positivt korrelerat. Det totala antalet nätverkslänkar antas även vara positivt korrelerat med 

socioekonomisk position. Det förefaller även rimligt att ju fler antal länkar desto fler svaga 

länkar. Generellt sett bör utsträckningen av ens sociala nätverk ge ökade möjligheter till ny 

information. Socialt kapital definieras som nätverksstorlek och individers kontaktintensitet 

med andra individer inom det sociala nätverket. Ju större socialt nätverk och ju lägre 

kontaktintensitet desto större socialt kapital. Med detta avses även ett fokus på Lins 

begreppsapparat angående hur socialt kapital ursprungligen är strukturellt åtskilt och vad detta 

innebär för individers möjligheter att tillträda olika socioekonomiska positioner. Ytterligare 

en aspekt av socialt kapital definieras därför som andelen kontakter i det sociala nätverket 

som är män. Ju större andel kontakter som är män desto större socialt kapital och möjlighet att 

tillträda högre socioekonomiska positioner. På arbetsmarknaden kan det positiva utfallet 

benämnas som möjligheten att tillträda chefspositioner och det negativa utfallet att tvärtom 

inte ha möjligheten att tillträda dem.  
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Tidigare forskning 

Socioekonomisk position och könstillhörighet är båda klassiska föremål för sociologiska 

studier i strävan att förstå samhället. Ett brett forskningsområde har åskådliggjort betydelsen 

av sociala kapital och sociala nätverk för specifika utfall såsom att utvinna resurser och även 

hur dessa resurser skiljer sig åt strukturellt (se Coleman, 1988; Granovetter, 1973; Lin, 2000; 

Portes, 1998; Renzulli & Aldrich, 2005; Verhaeghe et. al. 2015). Skillnader mellan individers 

uppmätta nivå av socialt kapital och sammansättningen av sociala nätverk både genererar 

strukturer på samhällsnivå och beror på redan befintliga strukturer (Berger & Luckmann, 

2003; Lin, 2000). Strukturella skillnader har även fastställts förekomma i innehavd mängd 

socialt kapital och nätverk mellan kvinnor och män (se Campbell, 1986, 1988; Lin, 2000). 

Flertalet forskare har även funnit att homosocialitet är en central faktor i upprätthållandet av 

strukturella skillnader mellan kvinnor och män (se Ibarra, 1992; Lin, 2000; McPherson et. al. 

2001). Mer konkret innebär det att kvinnor och män generellt sett dels får tillträde till åtskilda 

positioner och dels att de söker sig till åtskilda fält. 

Sociala nätverk och kön 

Lin et al. (1981) understryker socialt kapitals betydelse för den existerande könssegregeringen 

i de sociala nätverkens sammansättning. Kvinnor tillhör sällan mäns sociala nätverk men i 

undantagsfall kan kvinnor använda sig av de manliga kontakternas svaga länkar och få 

tillgång till arbetsrelaterad information (Lin, 2000: 793). Kvinnor som använder sig av 

manliga kontakter, istället för kvinnliga, får mer tillgång till arbetsrelaterad information och 

får mer möjligheter till arbetstillfällen genom de manliga kontakternas resurser. I och med att 

män oftare har fler svaga länkar med arbetsrelaterade kontakter kan kvinnor ta del av samma 

information som männen i nätverket. I föreliggande studie inkluderas andelen kontakter som 

är män då kontakten med män antas kunna generera ett positivt arbetsmarknadsutfall för både 

kvinnor och män. Kvinnors nätverk anses även vara mer homogena än mäns nätverk och ha 

fler starka länkar, såsom familj och släkt, än män vilket kan betyda att kvinnor har fler 

familjerelaterade och färre arbetsrelaterade kontakter än män (Lin, 2000: 788). Män tenderar 

att ha fler svaga länkar, såsom kollegor, och fler manliga kontakter än kvinnor vilket kan 

skapa fördelar på arbetsmarknaden för män relativt kvinnor (Lin, 2000: 788).  
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Både kvinnors och mäns sociala nätverk förändras när familjen tillökas av barn (Munch et al. 

1997: 510). Under barnets första år ökar andelen familjerelaterade kontakter inom kvinnors 

sociala nätverk samtidigt som antalet arbetsrelaterade kontakter minskar (Munch et al. 1997: 

514). Antalet kontakter som är kvinnor är alltid fler i en kvinnas nätverk jämfört med en mans 

nätverk (Munch et al. 1997: 514). Under barnets första år är andelen kontakter som är släkt 

eller nära vänner i mäns nätverk stor för att fördubblas när barnet är cirka tre år (Munch et al. 

1997: 517). Inom mäns nätverk förändras dock inte antalet arbetsrelaterade kontakter 

nämnvärt när familjen tillökas av barn (Munch et al. 1997: 515).   

Moore (1990) menar att forskning behöver inkludera strukturella relationer i anslutning till 

analyser av kön och sociala nätverk. Kvinnors och mäns sociala nätverk skiljer sig åt i 

sammansättning där kvinnor är mer fokuserade på familjerelaterade kontakter medan män är 

mer fokuserade på arbetsrelaterade kontakter (Moore, 1990: 726). Vidare finner Moore (1990: 

734) att könsskillnaderna uppstår i kvinnors och mäns sociala positioner vilka genererar 

strukturella skillnader i möjligheter till och begränsningar av formationen av deras 

nätverkslänkar. Det innebär att mer privilegierade individer kan bilda större nätverk samt 

etablera starkare länkar till kontakter utanför släktskapet än mindre privilegierade individer. 

Flertalet forskare hävdar att det råder skillnader i homosocialitet mellan grupper av kvinnor 

och män men det föreligger meningsskiljaktighet angående vilken grupp som uppvisar mest 

homosocialitet. Enligt McPherson et al. (2001) är kvinnors och mäns världar segregerade med 

män i större heterogena grupper och kvinnor i mindre homogena grupper. Ibarra (1992) menar 

i motsats, efter en kontroll av fem sorters nätverk, att kvinnor tenderar att vara mer heterogena 

i sina val av länkar till andra individer än män. Exempelvis söker sig kvinnor till män i fråga 

om instrumentell avkastning såsom råd och information. Kvinnor söker sig till både kvinnor 

och män angående kommunikation och stöd samt i överväldigande grad till kvinnor i fråga 

om vänskap. Män uppvisar, i jämförelse med kvinnor, en mer könsbaserad homosocialitet 

oavsett vilken sorts nätverk som undersöks. Lin (2000: 788) menar till skillnad från Ibarra och 

i likhet med McPherson et al. att kvinnors nätverk tenderar att vara mer homogena än mäns 

nätverk. Detta innebär att kvinnors nätverk sällan innehåller män vilka tenderar att besitta 

arbetsrelaterad information och anses vara en bättre resurs vid arbetssökande än kvinnor.  

 



10 
 

Sociala nätverk och arbetsmarknad  

Campbell et al. (1986) analyserar sambandet mellan vidd samt sammansättning av individers 

sociala nätverk och socioekonomisk position. Sociala nätverk är positivt korrelerade med 

socioekonomisk position, det vill säga att individer med hög socioekonomisk position har mer 

tillgång till större mängd sociala resurser. Individer med hög socioekonomisk position har 

även sociala nätverk som är mindre sammansvetsade vilket styrker antagandet om större 

tillgång till vidd av sociala nätverk för individer på högre positioner i den sociala hierarkin. 

Även Verhaeghe et al. (2015) menar att individers mängd socialt kapital beror på 

socioekonomisk bakgrund. I deras analys av betydelsen av socialt kapital vid inträdet på 

arbetsmarknaden konstateras att individer med högre socialt kapital, det vill säga vars 

föräldrar besitter högre socioekonomisk position, har större chans att hitta arbete jämfört med 

individer med lägre socialt kapital. Enligt McDonald et al. (2006) kan individer inom sociala 

nätverk som innehar ett högt socialt kapital använda dessa resurser med större möjlighet till 

avkastning än individer inom ett nätverk som innehar ett lågt socialt kapital. Individer med 

högt socialt kapital kan således minska ansträngningen vid exempelvis arbetssökande. Detta 

är dock vanligare när individen är man än kvinna och är väl etablerad på arbetsmarknaden 

jämfört med i början av karriären (McDonald et al. 2006). Ju äldre individer blir desto fler 

kontakter har denne haft och desto mer information har individen kunnat ta del av (McDonald 

et al. 2006: 541). Valet att anställa män i medelåldern skapar en osynlig mekanism som ökar 

och reproducerar både ålders- och könsskillnader på arbetsmarknaden (McDonald et al. 2006: 

524). Individer som innehar högt socialt kapital har troligtvis information, kunskap och 

möjligheter att använda kontakter och resurser men behöver inte använda sig av dessa på 

grund av att kontakterna inom det sociala nätverket redan skapar möjligheter för individen.  

Flertalet forskare framhäver relevansen av nätverkens länkar för specifika utfall (se Bian, 

1997; Granovetter, 1973; Lin, 2001; McDonald et al. 2006; Verhaeghe et al. 2015). 

Sannolikheten att få tillgång till anställning är större för individer som nyttjar svaga länkar till 

andra individer enligt Granovetter (1973) men Bian (1997) påstår det motsatta. Individer 

förefaller kunna finna anställning i större utsträckning med starka länkar än svaga. Enligt Bian 

(1997: 382) består de så kallade bryggorna mellan nätverk övervägande av starka länkar 

snarare än svaga. Detta på grund av att individer på arbetsmarknaden avser att endast nyttja 

individer i sitt nätverk som känns trygga och garanterar avkastning. Att nyttja svaga länkar 

förefaller således ohållbart ur investeringssynpunkt i och med att definitionen av svaga länkar 

är att individerna i fråga inte känner varandra väl. Även Verhaeghe et al. (2015) finner att 



11 
 

varierande styrka i nätverkets länkar innebär åtskilda arbetsmarknadsutfall. I enlighet med 

Granovetter menar Verhaeghe et al. (2015) att svaga länkar kan nyttjas mer fördelaktigt om 

syftet för individen är att få tillgång till sin första anställning. Däremot förefaller starka länkar 

nyttjas i syfte att avancera i position inom företaget. Det innebär att forskare är oense 

angående vilken styrka på länkarna som kan vara mest hjälpfull inom arbetssökande. 

Granovetter (1973) understryker dock att teorin om styrkan i svaga länkar är begränsad som 

metod angående sammanlänkningen av individ- och samhällsnivå. Granovetter (1973) finner 

ett samband mellan styrkan i länkarna och sannolikheten att få tillgång till anställning men 

förmår inte att besvara hur relationen mellan styrkan i länkarna och hierarkiska strukturer 

förefaller samvariera. I föreliggande studie undersöks sociala nätverks betydelse för socialt 

hierarkiska positioner. Hierarkisk struktur kan i detta avseende benämnas som en yrkesmässig 

uppdelning av individer som besitter chefspositioner och individer som inte besitter 

chefspositioner samt hur strukturella faktorer inverkar på dessa individers socioekonomiska 

indelning. Sociala nätverk kan således med fördel användas vid empiriska undersökningar av 

arbetsmarknadsutfall och huruvida detta innebär strukturella skillnader för kvinnor och män.  

Sociala nätverk, kön och arbetsmarknad  

Tidigare forskning har funnit att individers sociala nätverk och könstillhörighet har betydelse 

för diverse utfall på arbetsmarknaden. Renzulli och Aldrich (2005: 332, 335) menar att ju 

större andel kvinnor inom arbetsrelaterade nätverk desto mindre andel distributörer av 

arbetsrelaterade resurser kommer inifrån nätverket samt att förekomst av individer med hög 

status ökar graden av resurser från nätverket. Heilman (2001) menar att arbetsmarknaden och 

dess hierarkiska positioner förknippas med förväntningar på och antaganden om korrekt 

beteende för högre och lägre positioner samt för kvinnor och män. Individer som besitter 

högre positioner förväntas oftare ha traditionellt manliga egenskaper vilket kan vara 

anledningen till det högre antalet anställda män på högre positioner (Heilman, 2001: 658f). 

Munch et al. (1997: 514) framhåller vidare hur kvinnors arbetsrelaterade kontakter minskar 

under barnens första år för att aldrig återgå till ursprungligt antal. Även mäns nätverk minskar 

något, dock aldrig i lika stor utsträckning som kvinnors, men återgår till ursprungligt antal när 

barnen blir äldre. Campbell (1988) påpekar att detta kan vara en av de faktorer som skapar 

ojämställdhet på arbetsmarknaden. Lin (2000: 787) menar att högt ansedda positioner på 

arbetsmarknaden ockuperas av män. Individer som besitter dessa positioner använder sig av 

sina resurser för att fylla vakanser med individer från det egna sociala nätverket. Är nätverkets 

kontakter endast män innebär det således att vakanser endast fylls med män vilket kan skapa 
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en reproducering av förväntad socioekonomisk status för individer på högre positioner. 

Samtidigt skapas en strukturell utestängning av individer med annan socioekonomisk status. 

Hypoteser 

Sammanfattningsvis betonar tidigare forskning att kvinnor har ett mindre socialt kapital än 

män samt att socialt kapital förefaller vara viktigt för det positiva utfallet på arbetsmarknaden. 

Dessutom har tillgången till svaga länkar betydelse för arbetsmarknadsutfallet på grund av 

dess roll som bryggor till ny information. Män besitter oftare högre uppsatta socioekonomiska 

positioner vilket innebär att en stor andel män i sociala nätverk kan vara betydelsefullt för ett 

positivt arbetsmarknadsutfall. Utifrån dessa antaganden härleds följande hypoteser: 

 

i) Sannolikheten att besitta en chefsposition är högre ifall individen har ett större 

nätverk, lägre kontaktintensitet och högre andel kontakter som är män. 

ii) Individers könstillhörighet förklarar en del av variansen mellan socialt kapital och 

sannolikheten att besitta en chefsposition. 
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Data och metod  

Data 

Datamaterialet som används i föreliggande studie är hämtat från Levnadsnivåundersökningen 

(LNU). LNU är en longitudinell enkätundersökning genomförd vid sex mättillfällen sedan år 

1968 (SOFI, 2010). LNU genomförs med en panelansats vilket innebär att samma frågor ställs 

till i stort sett samma personer vid flera tillfällen. I föreliggande studie används datamaterialet 

från år 2010 och behandlas som en tvärsnittsstudie. Materialet består av ett riksrepresentativt 

urval av den svenska befolkningen i åldrarna 18-75 vilket slutligen inkluderar 4415 

respondenter, det vill säga 72 procent av det ursprungliga urvalet. Materialetet skapades i två 

omgångar dels med intervjuer och dels med ett senare enkätutskick (SOFI, 2010). 

Intervjuarna har bland annat ställt frågor om respondentens levnadsförhållanden angående 

arbete, barn och civilstånd. Respondenten bestämmer själv huruvida denne vill delta i 

undersökningen eller inte samt vilka frågor denne vill besvara (SOFI, 1991: 8). För att 

säkerställa reliabiliteten i materialet genomförs så kallade återintervjuer med ett fåtal utvalda 

intervjupersoner (SOFI, 1991: 8). Detta utförs för att utesluta misstag från intervjuare, 

granskare, kodare och forskare.  

Datamaterialet i föreliggande studie presenteras inledningsvis med två frekvenstabeller för 

samtliga variabler i kommande analys. Tabell 1 visar frekvenser över kategoriska variabler 

med aktuella antal svarande och ej svarande. Från ursprungligt n (4415 individer) har ett urval 

genomförts vilket endast inkluderar individer sysselsatta på arbetsmarknaden år 2010. Med 

hänsyn till detta samt ett internt bortfall för samtliga variabler återstår ett analytiskt urval 

bestående av 2307 individer.
4
 Tabell 2 visar medelvärde och standardavvikelse för metriska 

variabler. 

 

 

 

 

                                                           
4 En översiktlig analys (presenteras ej) av ej svarande indikerar att bortfall inte är starkt skevt fördelade över 

män och kvinnor.  
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Tabell 1. Frekvenstabell (n=4415). 

Variabel (n= 4415) Antal    % 

    Besitter chefsposition 3046 

  Ej chef 2485 

 

81,6 

Chef 311 

 

10,2 

Ej kodningsbara 250 

 

8,2 

Kön 4415 

  Kvinna 2158 

 

48,9 

Man 2257 

 

51,1 

Nätverksstorlek 4394 

  1-5 kontakter 2131 

 

48,5 

6-10 kontakter 1461 

 

33,3 

11-20 kontakter 475 

 

10,8 

Minst 21 kontakter 173 

 

3,9 

Ej kodningsbara 154 

 

3,5 

Kontaktintensitet 4237 

  1 Hög kontaktintensitet 1052 

 

24,8 

2 811 

 

19,1 

3 781 

 

18,4 

4 695 

 

16,4 

5 524 

 

12,5 

6 255 

 

6,0 

7 Låg kontaktintensitet 119 

 

2,8 

Familj 4415 

  Ej gift/sambo och ej yngre barn 3567 

 

80,8 

Gift/sambo med yngre barn 848 

 

19,2 

Faderns socioekonomiska position 4415 

  Ej chef 3077 

 

69,7 

Chef 554 

 

12,5 

Ej kodningsbar 784 

 

17,8 

        

Totalt analytiskt urval 2307   51,3 

 

Tabell 2. Frekvenstabell (n=4415). 

Variabel    Antal  Min Max M Sd 

Andel kontakter - män 

 

4235 0 100 48,5 35,9 

Ålder   4415 19 75 46,6 15,8 
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Konstruktion av variabler 

Beroende variabel: Sannolikheten att besitta en chefsposition 

I föreliggande studie mäts socioekonomisk position genom sannolikheten att besitta en 

chefsposition. Socioekonomisk position kategoriseras utifrån Svensk standard för 

yrkesnomenklatur (SSYK96) (SCB 2001). I föreliggande studie kategoriseras variabeln 

inledningsvis efter SSYK96:s indelning av socioekonomiska positioner. Ur dessa kategorier 

härleds en dikotom variabel med en kategori med värde 0 (Ej chef) och en kategori med värde 

1 (Chef). Kategorin Ej chef innefattar grupper av individer som i SSYK96 definieras som Ej 

facklärd arbetare, Facklärda arbetare, Lägre okvalificerade tjänstemän, Lägre tjänstemän, 

Tjänstemän på mellannivå och Högre tjänstemän. Kategorin Chef innefattar grupper av 

individer som i SSYK96 definieras som Förmän över arbetare, Företagare med 1-9 anställda, 

Arbetsledare över tjänstemän, Högre tjänstemän med ledningsbefattning och Fria 

yrkesutövare och akademiker med minst en anställd. Med denna kodning etableras således en 

hierarkisk distinktion mellan individer som besitter en chefsposition och individer som inte 

besitter en chefsposition oberoende av yrke. Validiteten i detta mått på socioekonomisk 

position kan visserligen kritiseras med tanke på att kategorierna kan uppvisa inomgruppslig 

varians. Variationen i socioekonomisk position kan förvisso antas bero på om chefspositionen 

innefattar ansvar över exempelvis okvalificerade arbetare eller högre tjänstemän samt inom 

vilken sektor chefspositionen återfinns. Föreliggande studies mått på socioekonomisk 

position, Sannolikheten att besitta en chefsposition, förefaller dock rimlig då detta mått 

indikerar en generell och allmän chefsposition. Detta eftersom syftet med föreliggande studie 

är att undersöka skillnaden mellan hierarkiskt överordnade och underordnade individer. 

Förklarande variabler: Nätverksstorlek, Kontaktintensitet och 

Andel kontakter som är män i sociala nätverk samt Kön 

I föreliggande studie mäts socialt kapital som nätverksstorlek, kontaktinstensitet och andel 

kontakter som är män i sociala nätverk. Socialt kapital har definierats olika av forskare med 

fokus på diverse aspekter. Coleman (1988) definierar socialt kapital som resurser medan Lin 

(2000) definierar socialt kapital som en investering. I föreliggande studie antas socialt kapital 

kunna generera fördelar respektive nackdelar för berörda individer där innehavt socialt kapital 

i relation till andra individers innehavda sociala kapital skapar förutsättningar alternativt 

begränsade möjligheter för individen att kunna agera. Den grundläggande innebörden är att 

individer på lägre social position i samhället endast kan göra anspråk på socialt reglerade 
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förutsättningar och möjligheter genom att investera i socialt kapital. I föreliggande studie 

antas således Lins definition av socialt kapital. Socialt kapital begränsas vidare till att 

behandla det sociala kapital som individer kan utmäta via sina sociala nätverk. Granovetter 

(1973) menar att det existerar ett samband mellan svaga länkar och att erhålla anställning. I 

föreliggande studie antas Granovetters teori om styrkan i länkar och arbetsmarknadsutfallet. 

Dock definieras de sociala nätverkslänkarnas styrka utifrån hur ofta individer träffar och 

ringer sina kontakter vilket delvis avviker från Granovetters definition. Styrkan i sociala 

nätverkslänkar begränsas således till att behandla det sociala kapital, det vill säga den nya 

informationen, som individer kan tillskansa sig via kontaktintensiteten i sina sociala nätverk. I 

föreliggande studie kombineras således Lins och Granovetters begreppsapparater genom att 

styrkan i länkarna i individers sociala nätverk antas samvariera med arbetsmarknadsutfallet 

med kvinnor och män på strukturellt åtskilda positioner.  

Mängd socialt kapital mäts med tre variabler för sociala nätverk. För det första utgör 

individers antal kontakter Nätverksstorlek. För det andra utgör hur ofta individer träffar och 

ringer sina kontakter Kontaktintensitet. För det tredje utgör antal kontakter som är män 

relativt totalt antal kontakter Andelen män i nätverket. Med större mängd socialt kapital avses 

således de sociala resurser som tidigare har bevisats empiriskt vara positivt korrelerat med 

högre socioekonomisk position. Nätverksstorlek kodas som en dummyvariabel med värde 0 

(1-5 kontakter), värde 1 (6-10 kontakter), värde 2 (11-20 kontakter) och värde 3 (Minst 21 

kontakter). Kontaktintensitet konstrueras med ett summerat index av ursprungsvariablerna
5
 

för hur ofta respondenterna träffar och ringer sina kontakter. Variabeln kodas därefter i en 

skala med värde 1 till 7. Värde 1 (Hög kontaktintensitet) antas för respondenter som träffar 

och ringer sina kontakter flera gånger i veckan och värde 7 (Låg kontaktintensitet) antas för 

respondenter som träffar och ringer sina kontakter mer sällan är en gång i månaden. Det 

innebär att ju högre värde antaget på skalan desto lägre kontaktintensitet i nätverket. Andel 

kontakter som är män
6
 konstrueras utifrån ursprungsvariablerna för respondenters antal 

kontakter totalt och antal kontakter som är män. Variabeln är numerisk med ett intervall från 0 

till 100 där värdet avser hur många procent av respondenternas totala antal kontakter som är 

                                                           
5 Det bör noteras att Cronbach’s alpha endast uppmäter 0,694 med given kodning men att detta värde är så 

pass närliggande det godkända värdet 0,7 att en summering av berörda variabler kan genomföras. 

6 Det bör noteras att variabeln Andel kontakter som är män inte är kontinuerlig eftersom dess värden endast 

kan baseras på empiriskt uppvisade procentandelar. Det innebär att dess värden inte alltid är på ekvivalenta 

avstånd till varandra. Parametrar i resultatet kan därför endast ge en antydan om sannolikheten att besitta en 

chefsposition för ökande andel kontakter som är män i individers sociala nätverk.  
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män. Individers könstillhörighet antas även förklara variation i den beroende variabeln på 

grund av strukturellt åtskilda förhållanden för kvinnor och män. Kön mäts med en dikotom 

variabel med värde 0 (kvinna) och värde 1 (man).
7
 

Oberoende kontrollvariabler: Familj, Faderns socioekonomiska 

position samt Ålder 

Sambandet mellan kön, socialt kapital (Nätverksstorlek, Kontaktintensitet och Andel kontakter 

som är män) och socioekonomisk position i samhället (Sannolikheten att besitta en 

chefsposition) kan även samvariera med andra bakomliggande faktorer. För att utesluta att 

individers socioekonomiska position beror på annat än socialt kapital och kön kontrolleras 

därför för ytterligare tre oberoende variabler i modellen.
8
 Sambandet kontrolleras först för 

Familj eftersom resultat från tidigare forskning visar att civilstånd å ena sidan, är positivt 

korrelerat med arbetsmarknadsutfallet då sammanboende och gifta heterosexuella kvinnor kan 

använda sig av socialt kapital inbäddat i sina mäns sociala nätverk (Lin & Dumin, 1986). Å 

andra sidan, är civilstånd negativt korrelerat med arbetsmarknadsutfallet då sammanboende 

och gifta kvinnor kan underlätta för sina män genom att ta den största delen av ansvaret för 

hushåll och barn (Lin & Dumin, 1986; McDonald et al. 2006). Variabeln konstrueras med ett 

summerat index av ursprungsvariablerna
9
 för respondenternas civilstånd och huruvida det 

förekommer barn i hushållet födda 2000-2009 eller inte. Variabeln kodas därefter med värde 

0 (Ej gift/sambo och inga eller äldre barn) och värde 1 (Gift/sambo med yngre barn).  

Sambandet kontrolleras därefter för Faderns socioekonomiska position eftersom individers 

egen socioekonomiska position är positivt korrelerad med sin faders (Lin & Dumin, 1986) 

samt att individers föräldrar är en stor influens under uppväxttiden (Berger & Luckmann, 

2003). Individer vars fader besitter en högre socioekonomisk position innehar således ett 

högre socialt kapital än individer vars fader besitter en lägre socioekonomisk position (Lin & 

Dumin, 1986). Faderns socioekonomiska position kodas med värde 0 (Ej chef) och värde 1 

(Chef) utifrån SSYK96:s indelning på samma sätt som den beroende variabeln.  

                                                           
7 Alternativa kategorier för vilken könstillhörighet individen kan identifiera sig med anges inte i LNU 2010. 

8 Vid Chi2-test framkommer att variablerna korrelerar åtminstone delvis. Phi-värdet uppmäter 0,225 vilket 

antyder ett förhållandevis starkt positivt samband. 

9 Det bör noteras att Cronbach’s alpha endast uppmäter 0,439 med given kodning. Detta är långt ifrån det 

godkända värdet 0,7 men givet studiens fokus kan variablerna troligtvis summeras likväl. Detta eftersom fokus 

är individer som är gifta eller sambo och har yngre barn i hushållet. Anledningen till att civilstånd och förekomst 

av yngre barn i hushållet inte korrelerar högt kan vara för att det inte är ovanligt förekommande att individer är 

ensamstående föräldrar eller att gifta inte har yngre barn i hemmet. 
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Sambandet kontrolleras slutligen för Ålder eftersom det förefaller rimligt att sannolikheten är 

högre att äldre individer besitter en chefsposition än yngre individer. 

Metod och analytisk strategi  

För att undersöka om det existerar ett samband mellan socialt kapital, kön och 

socioekonomisk position i samhället genomförs en multipel logistisk regressionsanalys. En 

logistisk regressionsanalys är en version av multipel regressionsanalys där den beroende 

variabeln är binär vars utfall varierar mellan 0 och 1 (Dahmström, 2011: 251). Resultatet i 

denna regression analyseras utifrån erhållna oddskvoter, vilka indikerar negativa respektive 

positiva samband, samt signifikanstest på max 5 procents risknivå. Styrkan i metoden är att 

förekomsten av mätfel i modellerna är mindre i jämförelse vid valet av Ordinary least squares 

(OLS) som metod (Edling & Hedström, 2003: 174). Förekomsten av sådana mätfel innebär 

risker för modellernas precision om de inte diagnostiseras och beaktas vid tolkning. Om 

mätfelen inte uppmärksammas kan signifikanstester generera missvisande resultat som inte 

ger en adekvat beskrivning av data. I en multipel logistisk regressionsanalys behöver dock 

inte problemet med heteroskedasticitet och kurvlinjära samband beaktas med samma 

vaksamhet som i en OLS (Edling & Hedström, 2003: 174ff). Dock är en brist med metoden 

multipel logistisk regressionsanalys att det alltid förekommer interaktion mellan interceptet 

och betakoefficienten (Mood, 2010). Resultaten kan därför endast tolkas med sambandets 

riktning samt huruvida sambandet är signifikant skiljt från noll eller inte. I en logistisk 

regressionsanalys bör även mätfel såsom outliers och multikollinearitet beaktas. Föreliggande 

studies regressioner har genomförts med outliers men resultatet skiljer sig inte från det resultat 

som presenteras nedan. Test av förekomst av multikollinearitet har även genomförts. Testet 

visar att variablerna Andel kontakter som är män och Kön är multikollineära med varandra 

vilket beaktas vid tolkning av tabell 3.    

Studiens hypoteser besvaras med hjälp av tre separata regressioner i en tudelad analys. I den 

första delen av analysen jämförs individer som har 1-5 kontakter med individer som har 6-10, 

11-20 och Minst 21 kontakter i sina sociala nätverk. Individer som har högre kontaktintensitet 

jämförs med individer som har lägre kontaktintensitet i sina sociala nätverk och individer som 

har mindre andel kontakter som är män jämförs med individer som har större andel kontakter 

som är män. I den andra delen av analysen genomförs två separata regressioner, en för 

kvinnor och en för män, vilka sedan jämförs. Det potentiella sambandet mellan socialt kapital, 

kön och socioekonomisk position kontrolleras för bakomliggande faktorer såsom familj, 
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faderns socioekonomiska position och ålder. Den multipla logistiska regressionsanalysens 

resultat kan generaliseras till förvärvsarbetande
10

 individer vilka identifierar sig som kvinna 

eller man i åldrarna 19-70 samt individer som har minst en vän och kan definiera sin egen 

socioekonomiska position och sin faders socioekonomiska position.  

Resultat 

Studiens resultat redovisas med tre tabeller för tre separata multipla logistiska 

regressionsanalyser. I den första tabellen redovisas resultatet för det totala analytiska urvalet 

(n= 2307), i den andra tabellen redovisas resultatet för kvinnor (n=1096) och i den tredje 

redovisas resultatet för män (n=1211).  

I tabell 3 redovisas den multipla logistiska regressionen med Sannolikheten att besitta en 

chefsposition (=1) som beroende variabel. I modell 1 testas sambandet mellan 

Kontaktintensitet samt Nätverksstorlek och Sannolikheten att besitta en chefsposition. 

Resultatet visar att sannolikheten är större att besitta en chefsposition för individer som har 6-

10 kontakter samt Minst 21 kontakter i jämförelse med individer som har 1-5 kontakter 

(referenskategori). Sambandet för 6-10 kontakter är signifikant på 1 procents risknivå medan 

sambandet för Minst 21 kontakter är signifikant på mindre än 1 procents risknivå.  

  

                                                           
10 Till gruppen förvärvsarbetande räknas individer som utför minst en timmes arbete i veckan exklusive 

lantbrukare, jordbrukare, skogsbrukare och egenföretagare. Lantbrukare, jordbrukare och skogsbrukare 

exkluderas ur analysen för att dessa yrken anses innefatta ett traditionellt arv för överlåtande av verksamheten 

vid generationsskifte. Egenföretagare exkluderas ur analysen på grund av svårigheter i klassificering.  
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Tabell 3. Logistisk regressionsanalys angående sannolikheten att 

besitta en chefsposition (=1) för samtliga. Presentation av 

oddskvoter och signifikansnivåer.  

Oberoende variabler   Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

       Kontaktintensitet 

  

1,069    1,067 1,064 0,997 

       Nätverksstorlek 

      1-5 kontakter (ref) 

  

1 1 1 1 

6-10 kontakter 

  

1,555** 1,562** 1,536** 1,430* 

11-20 kontakter 

  

1,484   1,478    1,375 1,229 

Minst 21 kontakter 

  

2,659*** 2,566** 2,426** 2,011* 

       Andel kontakter - män 

  

1,008*** 1,001 1,002 

       Kön 

      Kvinna (ref) 

    

1 1 

Man 

    

1,766* 1,737* 

       Familj  

      Ej gift/sambo och ej yngre barn (ref) 

   

1 

Gift/sambo med yngre barn 

    

1,831*** 

       Faderns socioekonomiska position  

    Ej chef (ref) 

     

1 

Chef 

     

1,065 

       Ålder 

     

1,030*** 

              

n=     2307 2307 2307 2307 

Pseudo-R
2
     0,014 0,028 0,033 0,058 

       ***= p < 0,001, **= p < 0,01, *= p < 0,05.        

 

I modell 2 inkluderas Andelen kontakter i nätverket som är män. Resultatet visar att det är 

större sannolikhet att besitta en chefsposition ju större andel av individers sociala nätverk som 

är män. Sambandet är signifikant på 1 procents risknivå. Resultatet visar även att effekten av 

nätverksstorleken fortfarande är signifikant.  

I modell 3 inkluderas Kön. Resultatet visar att det är större sannolikhet att besitta en 

chefsposition för män i jämförelse med kvinnor. Sambandet är signifikant på 5 procents 
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risknivå. Resultatet visar även att sambandet mellan Andelen kontakter som är män
11

 och 

Sannolikheten att besitta en chefsposition inte längre är statistiskt signifikant. Effekten av 

Nätverksstorlek på sannolikheten att inneha en chefsposition kvarstår men blir något svagare, 

vilket indikerar att kön ligger bakom en del av denna varians.  

I modell 4 kontrolleras även för Familj, Faderns socioekonomiska position och Ålder. 

Resultatet visar att det är större sannolikhet att besitta en chefsposition för individer som är 

gifta eller sambo och har yngre barn i jämförelse med individer som inte är gifta eller sambo 

eller har yngre barn (referenskategori). Det är också större sannolikhet att besitta en 

chefsposition ju äldre individer är. De båda sambanden är signifikanta på mindre än 1 

procents risknivå. Bortsett från att 6-10 kontakter och Minst 21 kontakter blir signifikant på 5 

procents risknivå kvarstår övriga samband. Sambanden mellan nätverksstorlek samt kön och 

sannolikheten att besitta en chefsposition är således robusta vid kontroll för ovanstående 

variabler. Pseudo-R
2
 uppmäter som högst 0,058 vilket innebär att de oberoende variablerna i 

modell 4 förklarar approximativt 5,8 procent av variansen i den beroende variabeln. 5,8 

procent anses vara ett lågt värde och betyder att det troligtvis finns andra bakomliggande 

faktorer till variationen i den beroende variabeln.    

I tabell 4 redovisas den multipla logistiska regressionen för kvinnor. I modell 1 testas 

sambandet mellan Kontaktintensitet samt Nätverksstorlek och Sannolikheten att besitta en 

chefsposition. Resultatet visar att det är större sannolikhet att besitta en chefsposition ju lägre 

kvinnors kontaktintensitet är i de sociala nätverken. Sambandet är signifikant på 1 procents 

risknivå. Resultatet visar även att i jämförelse med kvinnor som har 1-5 kontakter 

(referenskategori) har kvinnor med 6-10 kontakter och 11-20 kontakter större sannolikhet att 

besitta en chefsposition. De båda sambanden är signifikanta på 1 procents risknivå.  

 

                                                           
11 För att undvika systematiska mätfel i modellen kontrolleras den för multikollinearitet. Förekomsten av 

multikollinearitet i statistiska modeller kan innebära svårigheter att erhålla signifikanta resultat. Därför testas 

modellernas Variance inflation factor (VIF) där värdet inte bör överstiga det kritiska värdet 2,5 (Djurfeldt et al. 

2010: 366). VIF-värdet för Andel kontakter som är män uppmäter 2,864 och Kön uppmäter 2,880 vilket 

innebär att dessa variabler är multikollineära med varandra. Båda variablerna anses fortfarande vara viktiga i 

analysen och behålls därför. Detta kan vara en anledning till att Andelen kontakter som är män inte längre blir 

signifikant.  
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Tabell 4. Logistisk regressionsanalys angående sannolikheten att 

besitta en chefsposition (=1) för kvinnor. Presentation av 

oddskvoter och signifikansnivåer.  

Oberoende variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

       Kontaktintensitet 

 

1,195** 1,195** 1,201** 1,134 

       Nätverksstorlek 

     1-5 kontakter (ref) 

 

1 1 1 1 

6-10 kontakter 

 

2,029** 2,038** 2,043** 1,895* 

11-20 kontakter 

 

3,030** 3,050** 3,128** 2,644* 

Minst 21 kontakter 

 

1,625 1,639 1,684 1,393 

       Andel kontakter - män 

 

1,000 1,002 1,001 

       Familj  

      Ej gift/sambo och ej yngre barn (ref) 

 

1 1 

Gift/sambo med yngre barn 

  

1,678* 2,274** 

       Faderns socioekonomiska position  

   Ej chef (ref) 

    

1 

Chef 

     

0,737 

       Ålder 

     

1,032** 

              

n=     1096 1096 1096 1096 

Pseudo-R
2
   0,036 0,036 0,044 0,061 

       ***= p < 0,001, **= p < 0,01, *= p < 0,05.     

 

I modell 2 inkluderas Andelen kontakter i nätverket som är män. Resultatet visar att 

sambandet inte är statistiskt signifikant. Övriga samband kvarstår. 

I modell 3 kontrolleras för Familj. Resultatet visar att det är större sannolikhet att besitta en 

chefsposition för kvinnor som är gifta eller sambo och har yngre barn i jämförelse med 

kvinnor som inte är gifta eller sambo eller har yngre barn (referenskategori). Sambandet är 

signifikant på 5 procents risknivå. Övriga samband kvarstår men effekten blir något starkare. 

I modell 4 kontrolleras även för Faderns socioekonomiska position och Ålder. Resultatet visar 

att det är större sannolikhet att besitta en chefsposition ju äldre kvinnor är. Sambandet är 

signifikant på 1 procents risknivå. 6-10 kontakter och 11-20 kontakter blir signifikanta på 5 

procents risknivå och Gift/sambo med yngre barn är signifikant på 1 procents risknivå. 

Sambandet mellan Kontaktintensitet och Sannolikheten att besitta en chefsposition är inte 
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längre statistiskt signifikant. Pseudo-R
2
 uppmäter som högst 0,061 vilket innebär att de 

oberoende variablerna i modell 4 förklarar approximativt 6,1 procent av variansen i den 

beroende variabeln. 6,1 procent anses vara ett lågt värde och betyder att det troligtvis finns 

andra bakomliggande faktorer till variationen i den beroende variabeln.    

 

Tabell 5. Logistisk regressionsanalys angående sannolikheten att 

besitta en chefsposition (=1) för män. Presentation av oddskvoter 

och signifikansnivåer.  

Oberoende variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

       Kontaktintensitet 

 

1,006 1,005 0,999 0,936 

       Nätverksstorlek 

     1-5 kontakter (ref) 

 

1 1 1 1 

6-10 kontakter 

 

1,311 1,294 1,299 1,207 

11-20 kontakter 

 

0,928 0,907 0,905 0,834 

Minst 21 kontakter 

 

2,449** 2,399* 2,409* 2,002 

       Andel kontakter – män 

 

0,999 0,998 1,000 

       Familj  

      Ej gift/sambo och ej yngre barn (ref) 

  

1 1 

Gift/sambo med yngre barn 

  

1,405 1,678** 

       Faderns socioekonomiska position  

   Ej chef (ref) 

    

1 

Chef 

     

1,323 

       Ålder 

     

1,030*** 

              

n=     1211 1211 1211 1211 

Pseudo-R
2
   0,012 0,012 0,016 0,041 

       ***= p < 0,001, **= p < 0,01, *= p < 0,05.       

 

I tabell 5 redovisas den multipla logistiska regressionen för män. I modell 1 testas sambandet 

mellan Kontaktintensitet samt Nätverksstorlek och Sannolikheten att besitta en chefsposition. 

Resultatet visar att det är större sannolikhet att besitta en chefsposition för män med Minst 21 

kontakter i de sociala nätverken i jämförelse med män som har 1-5 kontakter 

(referenskategori). Sambandet är signifikant på 1 procents risknivå.  

I modell 2 inkluderas Andelen kontakter som är män. Resultatet visar att sambandet inte är 

statistiskt signifikant. Minst 21 kontakter blir signifikant på 5 procents risknivå.  
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I modell 3 kontrolleras för Familj. Resultatet visar att sambandet inte är statistiskt signifikant. 

Minst 21 kontakter blir signifikant på 5 procents risknivå. 

I modell 4 kontrolleras även för Faderns socioekonomiska position och Ålder. Resultatet visar 

att det är större sannolikhet att besitta en chefsposition ju äldre män är. Sambandet är 

signifikant på mindre än 1 procents risknivå. Sambandet mellan Nätverksstorlek och 

Sannolikheten att besitta en chefsposition blir inte längre statistiskt signifikant. Resultatet 

visar även att sannolikheten är större att besitta en chefsposition för män som är gifta eller 

sambo och har yngre barn i jämförelse med män som inte är gifta eller sambo eller har yngre 

barn (referenskategori). Sambandet är signifikant på 1 procents risknivå. Pseudo-R
2
 uppmäter 

som högst 0,041 vilket innebär att de oberoende variablerna i modell 4 förklarar 

approximativt 4,1 procent av variansen i den beroende variabeln. 4,1 procent anses vara ett 

lågt värde och betyder att det troligtvis finns andra bakomliggande faktorer till variationen i 

den beroende variabeln. 
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Analys  

Resultatet i föreliggande studie visar att individers mängd sociala kapital delvis har betydelse 

för sannolikheten att besitta en chefsposition. Sannolikheten att besitta en chefsposition är 

högre för individer med 6-10 kontakter och Minst 21 kontakter i jämförelse med individer 

med 1-5 kontakter i det sociala nätverket. Dock förefaller inte sannolikheten vara högre ju 

lägre kontaktintensitet i det sociala nätverket eller ju högre andel kontakter i det sociala 

nätverket som är män. Hypotes 1: “Sannolikheten att besitta en chefsposition är högre ifall 

individen har ett större nätverk, lägre kontaktintensitet och högre andel kontakter som är män” 

får därmed delvis stöd. Resultatet i föreliggande studie visar även att sambandet mellan 

socialt kapital och sannolikheten att besitta en chefsposition skiljer sig åt för kvinnor och män. 

För det första är sannolikheten att besitta en chefsposition högre för män i jämförelse med 

kvinnor. För det andra sjunker effekten av nätverksstorlek när kön inkluderas i analysen. För 

det tredje förefaller sannolikheten att besitta en chefsposition vara högre för kvinnor med 6-10 

kontakter och 11-20 kontakter i jämförelse med kvinnor med 1-5 kontakter i det sociala 

nätverket. Samma resultat återfinns inte för män. Sambandet mellan nätverksstorlek och 

sannolikheten att besitta en chefsposition kvarstår även vid kontroll för familj, faderns 

socioekonomiska position och ålder. Hypotes 2: “Individers könstillhörighet förklarar en del 

av variansen mellan socialt kapital och sannolikheten att besitta en chefsposition” får därmed 

stöd.  

Resultatet talar emot teorin om styrkan i svaga länkar. För samtliga individer verkar låg 

kontaktintensitet i sociala nätverk inte vara positivt korrelerad med sannolikheten att besitta 

en chefsposition. En anledning till att tidigare forskning har funnit stöd för teorin kan bero på 

att styrkan i nätverkslänkar främst har anknutits till utfallet att finna anställning genom 

tillgången till information. I föreliggande studie anknyts låg kontaktintensitet främst till 

socioekonomisk positionering med antagandet om att stora sociala nätverk och låg 

kontaktintensitet innebär tillgång till information.  

Resultatet talar för teorin om strukturella processer och homosocialitet på arbetsmarknaden. 

För det första tyder resultatet på att kvinnor och män befinner sig på åtskilda 

socioekonomiska positioner. Socialt kapital förefaller vara viktigare för kvinnor än för män 

vilket kan tolkas som att kvinnor måste lägga särskild vikt vid investeringen i sitt sociala 

kapital för att kunna besitta en högre socioekonomisk position. Att socialt kapital inte är 
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signifikant för män kan tolkas som att män inte måste investera i sitt sociala kapital eftersom 

de redan besitter en högre socioekonomisk position. Det kan även tolkas som att män inte 

måste investera i sitt sociala kapital, på samma sätt som kvinnor, eftersom män får tillgång till 

högre socioekonomiska positioner via andra mekanismer förenade med sin könstillhörighet. 

Detta talar för teorin om strukturella processer och homosocialitet.   

Resultatet visar även att familjesituation och ålder har större betydelse för sannolikheten att 

besitta en chefsposition än kontaktintensitet och andelen kontakter som är män. Detta resultat 

återfinns i samtliga tabeller vilket kan tolkas som att vara gift eller ha en sambo kan utgöra ett 

socialt kapital. Kvinnor kan använda sina mäns sociala kapital för att investera i sitt eget 

sociala kapital medan män kan fokusera på arbete ifall de har en partner som ansvarar för hem 

och barn. Resultatet är i så fall i linje med tidigare forskning av Lin (2000), Lin och Dumin 

(1986) och McDonald et al. (2006). Sannolikheten att besitta en chefsposition är högre ju 

äldre individer är vilket kan tolkas som att arbetsgivares tenderar att välja äldre personer vid 

anställning till chefspositioner. Detta är i linje med tidigare forskning av McDonald et al. 

(2006).  
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Diskussion 

Syftet med föreliggande studie har varit att undersöka sambandet mellan individers sociala 

kapital och sannolikheten att besitta en chefsposition samt om detta samband skiljer sig åt 

mellan kvinnor och män. Resultat av tidigare forskning tyder på att det förekommer en 

könssegregerad fördelning av mängden socialt kapital och att detta inverkar på individers 

möjligheter att tillträda vissa socioekonomiska positioner.  

I den första hypotesen antogs att ju större socialt nätverk och ju lägre kontaktintensitet i dess 

länkar samt ju större andel kontakter som är män desto större sannolikhet att besitta en 

chefsposition. Resultatet visar att nätverksstorlek har betydelse för sannolikheten att besitta en 

chefsposition. I jämförelse med individer som har 1-5 kontakter är det mer sannolikt att 

individer som har 6-10 kontakter och Minst 21 kontakter besitter en chefsposition. I den andra 

hypotesen antogs att individers könstillhörighet förklarar en del av variansen mellan socialt 

kapital och sannolikheten att besitta en chefsposition. Resultatet uppvisar en könsskillnad i det 

sociala kapitalets betydelse för sannolikheten att besitta en chefsposition. Storleken på 

kvinnors sociala nätverk förefaller ha en signifikant betydelse för sannolikheten att besitta en 

chefsposition även vid kontroll för oberoende variabler. Storleken på mäns sociala nätverk 

och kontaktintensiteten i dess länkar uppvisar inte samma signifikanta resultat. Huruvida 

resultaten skiljer sig signifikant åt mellan de två modellerna har inte testats. Dock talar de 

starkt skilda generella mönstren i styrkan och signifikansen av måtten för socialt kapital 

mellan kvinnor och män till fördel för vår slutsats. Socialt kapital verkar vara mer 

betydelsefullt för kvinnor när det gäller innehavande av chefsposition. Sammanfattningsvis 

visar resultatet en komplex bild av sambandet mellan socialt kapital, kön och 

arbetsmarknadsutfallet.  

I föreliggande studie har fokus begränsats till generella mått på socialt kapital och 

socioekonomisk position oberoende av social kontext. Förslag till framtida forskning är att 

undersöka vilket slags socialt nätverk som har betydelse för möjligheten att tillträda högre 

socioekonomiska positioner. Med detta avses en sammankoppling av de individer som har fått 

tillträde till en chefsposition och dennes sociala kontakts karaktärsdrag. Genom att undersöka 

denna länkaktivering kan aktuell social nätverkslänk sammankopplas med individ och givet 

arbetsmarknadsutfall. Fokus har även begränsats till huruvida andel män i individers sociala 
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nätverk har betydelse för sannolikheten att besitta en chefsposition. Förslag till framtida 

forskning är att undersöka andra typer av nätverkskontakter och deras betydelse för ett 

positivt och negativt arbetsmarknadsutfall. Förslagsvis kan variabler som mäter andelen 

kontakter i nätverket som är släkt och kollegor inkluderas eftersom det troligtvis finns ett 

samband mellan dessa kontakter, könstillhörighet och sociala strukturer. Enligt tidigare 

forskning kan ett socialt nätverk med stor andel släktingar generera ett negativt 

arbetsmarknadsutfall medan ett socialt nätverk med stor andel arbetskollegor tvärtom kan 

generera ett positivt arbetsmarknadsutfall.  

Liksom i alla sociologiska tvärsnittsstudier kan konstaterandet av kausala orsakssamband vara 

riskabelt. Föreliggande studie kan endast konstatera att resultatet tyder på att det existerar ett 

samband mellan socialt kapital och socioekonomisk position och att detta skiljer sig åt mellan 

kvinnor och män. Styrkan i föreliggande studies data är att urvalet är riksrepresentativt. Det 

innebär att resultatets generaliserbarhet är stor. Det är dock möjligt att, trots stor möjlighet till 

generaliserbarhet, sociala nätverk och sannolikheten att besitta en chefsposition inte fortsätter 

att samvariera sett över tid. Resultat i tvärsnittsstudier kan endast förklara hur mycket 

oberoende variabler förklarar variationen i den beroende variabeln vid mättillfället. För att 

erhålla ett mer pålitligt resultat krävs flertalet genomförda studier av samma urval, förslagsvis 

i form av paneldata eller longitudinella data (Dahmström, 2011: 330). Vidare kan viss 

tvetydighet angående sambandets riktning åskådliggöras. Det kan även tänkas att det 

föreligger en omvänd kausalitet med given modell eftersom individers 

nätverkssammansättning i själva verket kan bero på deras socioekonomiska position. Givet 

kvantitativa metoders begränsningar kan inte sambandets riktning säkerställas på annat sätt än 

via resultatet från tidigare forskning. Ifall individer kan investera i sitt sociala kapital (se Lin, 

2000) och på så sätt använda sitt sociala nätverk till att höja sin socioekonomiska position i 

samhället torde även individers sociala kapital förhöjas i och med en positionsförhöjning (se 

Campbell 1986; Lin & Dumin, 1986: 383). Individer på högre socioekonomisk position 

tenderar även att formera större nätverk och etablerar starkare länkar till kontakter utanför den 

egna gruppen än individer på lägre socioekonomisk position. Det innebär att individers 

socioekonomiska position kan vara viktigare i denna kontext än individers könstillhörighet. 

En viktig innebörd av föreliggande studies mått på socialt kapital är att definitionen av 

storleken på och kontaktintensiteten i sociala nätverk baseras på antalet nära vänner samt hur 

ofta individer ringer och träffar dem. Det innebär att respondenter har besvarat frågorna 
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utifrån vänner som de alltså redan har en relation till. Det är viktigt att notera att Granovetters 

teori om styrkan i svaga länkar baseras på ett antagande om att svaga länkar endast återfinns 

mellan individer som inte är nära vänner. I föreliggande studie kan dock låg kontaktintensitet, 

det vill säga svaga länkar, innehas med de individer som respondenterna känner. Vidare 

innefattar låg kontaktintensitet inte aspekten av hur intim relationen mellan respondenterna 

och deras vänner är. Det innebär att individer kan ha en djup emotionell relation såsom 

exempelvis med en förälder men ändå definieras deras kontaktintensitet som låg. Det 

förefaller även råda en åtskillnad i vad som är en nära vän. I LNU:s frågeformulär anges inga 

instruktioner om vad respondenterna bör betrakta som en nära vän vilket troligtvis innebär att 

antalet nära vänner är en individuell och relativ uppskattning. I föreliggande studie inkluderar 

data ett stort antal respondenter som har ytterst stort antal nära vänner vilket förefaller föga 

troligt. Mått på nätverksvidd är föremål för den sortens mätfel att respondenters noggrannhet i 

sina svar troligtvis kan vara bristfällig i fråga om länkar och kontakter (Campbell, 1986: 103). 

Att definiera antalet vänner kan även anses som en känslig fråga eftersom det kan existera en 

prestige i att ha många vänner vilket kan innebära en överskattning i materialet (Dahmström, 

2011: 102). Därför betraktas vänner som kontakter i föreliggande studie och därmed förefaller 

det rimligt att analysera sambandet mellan socialt kapital och socioekonomisk position utifrån 

Granovetters teori om styrkan i svaga länkar. Vidare kan föreliggande studies klassindelning 

av antalet kontakter, det vill säga Nätverksstorlek, kritiseras. Gränsdragningarna mellan 

kategorierna kan inte motiveras som ”naturliga” (se Djurfeldt et al. 2010: 73) dock föreföll de 

vara mest rimliga givet det empiriska materialet. Respondenter förefaller ha estimerat antalet 

kontakter med bristande noggrannhet så att jämna värden, såsom 5, 10 och 20 kontakter, ha 

antagits frekvent. Givet detta har den tidigare kvantitativa variabeln klassificerats med vad 

som kan anses något godtyckliga kategorier. Dock har alternativa klassificeringar testats men 

utan inverkningar på resultatet.  

Genom att empiriskt testa sambandet mellan socialt kapital, kön och arbetsmarknadsutfall har 

föreliggande studie demonstrerat att det troligtvis existerar ett samband mellan 

nätverksstorlek och sannolikheten att besitta en chefsposition. Troligtvis skiljer sig även 

betydelsen av socialt kapital för sannolikheten att besitta en chefsposition mellan kvinnor och 

män. Trots att alternativa förklaringar inte kan uteslutas bidrar föreliggande studie till viss 

förståelse för vilka mekanismer som kan producera och reproducera social ojämställdhet på 

arbetsmarknaden.  
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