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Sammanfattning 
Den svenska arbetsmarknaden är könsuppdelad. Segregeringen tycks vara inbyggd i 
arbetslivets och arbetsmarknadens strukturer, vilket resulterar i ojämn fördelning av 
makt och resurser mellan könen. Jämställdhetspolitikens mål är att motverka denna 
ojämna fördelning av makt och resurser. Arbetsmarknadspolitiken ska bidra till ökad 
integration och jämställdhet, motverka och förebygga diskriminering i arbetslivet på 
grund av etnicitet, funktionshinder, kön, religion, sexuell läggning, trosbekännelse och 
ålder. Arbetsförmedlingen bedriver ett målinriktat arbete för att aktivt främja 
jämställdhet på arbetsmarknaden. Kvinnor och män ska ha tillgång till förmedlings- och 
programverksamheten på samma villkor. I den här rapporten tittar vi på 
könsuppdelningen i två arbetsmarknadspolitiska program, nämligen 
arbetsmarknadsutbildning och arbetspraktik.  

Resultatet visar att antalet deltagare i arbetspraktik har varierat kraftigt under 
mätperioden, 2007-2013. Ungefär lika många kvinnor som män har deltagit i 
arbetspraktik och skillnaden mellan könen är liten. Däremot är skillnaderna stora när det 
gäller inom vilka branscher som kvinnor och män får sin arbetspraktik. Kvinnors 
deltagande i arbetspraktik inom olika branscher har varierat från 14 till 63 procent. Inom 
flera mansdominerade sektorer är andelen kvinnor i arbetspraktik betydligt högre än på 
arbetsmarknaden i stort, vilket tyder på att arbetspraktik bidrar till att bryta 
könsuppdelningen på arbetsmarknaden. Uppföljning av programmet under 2012 visar att 
en tredjedel av dem som deltar i arbetspraktik får ett arbete efter tre månader. Andelen 
män som får arbete är högre än andelen kvinnor men skillnaderna är små. Utvärderingen 
av arbetspraktik under perioden 2003-2012 visar att effekterna av arbetspraktik har 
varierat kraftigt under tiden men skillnaden är liten mellan kvinnor och män när det 
gäller den totala effekten av programmet. Det finns dock ganska stora skillnader mellan 
effekten på arbete utan stöd och arbete med stöd, till exempel nystartsjobb. Arbetspraktik 
har ökat möjligheterna att få ett arbete utan stöd mer för kvinnor än för män men 
programmet tycks ha resulterat i nystartsjobb i högre utsträckning för män än för 
kvinnor. Detta innebär att effekterna av arbetspraktik för nystartsjobb och andra 
anställningar med stöd är högre för män än för kvinnor. 

När det gäller arbetsmarknadsutbildning visar rapporten att det finns betydande 
skillnader mellan mäns och kvinnors deltagande i arbetsmarknadsutbildning.  Kvinnor 
deltar i utbildning i lägre grad än män, deltar i utbildningar med lägre genomsnittlig 
kostnad och får arbete i lägre utsträckning än män efter avslutad utbildning. Män och 
kvinnor tar del av utbildningar inom olika områden, det vill säga i traditionellt manliga 
respektive kvinnliga branscher. Männen får dessutom ta del av utbildning inom 
branscher där en högre andel deltagare får arbete efter utbildningen vilket kan vara en 
förklaring till att män i högre utsträckning än kvinnor får arbete efter utbildningen. Mäter 
man däremot effekten av arbetsmarknadsutbildning på utflöde till arbete för deltagarna, 
genom att jämföra med en kontrollgrupp som ej deltar i utbildning, är skillnaderna 
mellan män och kvinnor små.  
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För att motverka könsuppdelningen på arbetsmarknaden skulle det vara önskvärt att fler 
män respektive kvinnor bröt traditionella könsrollsmönster i valet av 
arbetsmarknadsutbildning. För kvinnor skulle det dessutom kunna föra med sig en högre 
sannolikhet att få ett arbete efter utbildningen eftersom de traditionellt manliga yrkena 
har en högre andel deltagare som får ett arbete efter avslutad utbildning, även vad gäller 
kvinnor.  
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1. Inledning 
Den svenska arbetsmarknaden är starkt könsegregerad.1 Kvinnor är överrepresenterade 
inom yrken som i stor utsträckning finns i den offentliga sektorn inom vård och omsorg,2 
och i privat sektor inom olika administrativa yrken. Män arbetar till större del inom den 
privata sektorn inom yrken i teknik, tillverkningsindustri och transport.3 Forskning visar 
också att kvinnor och män väljer olika utbildningsinriktningar och yrken4 och att 
kvinnors val av yrke är mindre karriärinriktat5. Svenska kvinnors sysselsättningsgrad är 
hög i ett internationellt perspektiv.6 Ser man till den totala tiden som män och kvinnor 
lägger ner på avlönat respektive oavlönat arbete så arbetar både kvinnor och män lika 
mycket. Men män lägger ner mer tid på avlönat arbete medan kvinnor lägger ner mer tid 
på oavlönat arbete i hemmet.7  

Kvinnor har generellt sett högre utbildningsnivå,8 och har lika ofta ett betalt arbete som 
män men tjänar mindre9, arbetar mer deltid10, har oftare tidsbegränsade anställningar 
och är i större utsträckning föräldralediga och sjukfrånvarande.11 Ungefär var tredje 
kvinna och var tionde man arbetar deltid och förändringarna över tid har varit mycket 
små. Ser man endast till de som är deltidssysselsatta utgör kvinnor mer än 70 procent av 
dessa och männen mindre än 30 procent.12 

Kvinnor är dessutom underrepresenterade på högre positioner inom företag13, på 
chefspositioner14 och även bland högre tjänstemän i stort15. Diskriminering, segregering 
på arbetsmarknaden, otrygga anställningsförhållanden, ofrivilligt deltidsarbete och en 
ojämn fördelning av vårdnadsansvaret i förhållande till männen tycks påverka många 
kvinnors livsval och ekonomiska oberoende.16 När det gäller lönen, vilken påverkar 
inkomsten mest, är skillnaderna mellan kvinnor och män stora. Bland de tio största 
yrkesgrupperna 2011, vilka omfattar cirka 1,5 miljoner anställda, har män högre 
månadslön än kvinnor i nio av tio yrkesgrupper.17 Allt detta tycks leda till att kvinnor har 
lägre inkomster under hela livet.18 

                                                             
1 Löfström (1989), Gonäs (2001), SOU (2004), SCB (2012) och SCB (2014). 
2 Som undersköterskor, sjukvårdsbiträden, personliga assistenter, barnskötare, forskollärare, grundskollärare 
och fritidspedagoger. 
3 Se SCB (2012) och SCB (2014). 
4 Se Nermo (2000). 
5 Se Bygren & Kumlin (2005) och Petersen m fl (2010) 
6 Sverige ligger på första plats bland EU:s medlemsländer angående kvinnors sysselsättningsgrad, se Välfärd 
(2013). 
7 SCB, Tidsanvändningsundersökningen. 
8 Se till exempel Johansson & Katz (2007), SCB (2012) och Bihagen och Härkönen (2014). 
9 Se Boye med flera (2014). 
10 SCB (2012). 
11 Se Försäkringskassan (2013a) och (2013b) samt Inspektionen för socialförsäkringen (2012). 
12 Arbetskraftsundersökningarna, SCB.  
13 Se Bihagen med flera (2013). 
14 Se Bihagen med flera(2013), Bygren & Gähler (2012) och Göransson (2007). 
15 Se Jonsson (2004). 
16 Se Albrecht, Björklund & Vroman (2003) samt EU Kommissionen (2010). 
17 Observera att såväl kvinnors som mäns löner har omräknats till heltidslöner. Se SCB (2012) och SCB (2014). 
18 SCB (2014) 

http://www.scb.se/sv_/Dokumentation/Ordlista/Anstallda/?Type=terms
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Arbetsförmedlingen har i Regleringsbrevet för 2014 fått i uppdrag att genomföra en 
jämställdhetsanalys för två relevanta arbetsmarknadspolitiska program. För detta 
ändamål har programmen arbetsmarknadsutbildning och arbetspraktik valts ut. 
Arbetsmarknadsutbildning är av intresse att belysa ur ett jämställdhetsperspektiv 
eftersom yrkesutbildningar tendrar att ha en sned könsfördelning19. Arbetspraktik är 
intressant att studera ur ett jämställdhetsperspektiv eftersom det är ett av de största 
programmen och därmed berör många arbetssökande. I analysen kartläggs hur 
könsfördelningen ser ut för deltagare i programmen arbetsmarknadsutbildning och 
arbetspraktik under perioden 2007-2013. Kartläggningen omfattar deltagande i olika 
inriktningar inom arbetsmarknadsutbildning och för arbetspraktik inom olika branscher. 
Vidare studeras hur stor andel av kvinnor respektive män som fått ett arbete efter att de 
avslutat programmen efter 90 respektive 180 dagar samt om det finns några skillnader i 
effekter av att delta i program mellan könen.  

 

2. Insatser för jämställdhet på 
arbetsmarknaden 
Enligt regeringens jämställdhetspolitiska mål skall kvinnor och män ha samma 
möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Män och kvinnor skall 
ha lika villkor och förutsättningar i fråga om företagande, arbete, arbetsvillkor samt 
utvecklingsmöjligheter i arbetet. Det innebär också en jämn fördelning av makt och 
inflytande i arbetslivet och arbetsmarknaden. Arbetsmarknadspolitiken skall också, 
tillsammans med övriga politikerområden, bidra till att målet för jämställdhet på 
arbetsmarknaden uppnås.20 

I Regeringens skrivelse 2008/09:198 En jämställd arbetsmarknad – regeringens 
strategi för jämställdhet på arbetsmarknaden och i näringslivet anger man ett antal 
fokusområden för insatser för jämställdhet på arbetsmarknadsområdet. Insatser för 
jämställdhet inom arbetsmarknadsområdet och i näringslivet ska enligt regeringen ha 
följande inriktningar.  

1. Motverka könsuppdelningen på arbetsmarknaden och i näringslivet.  
2. Främja jämställda villkor för entreprenörskap.  
3. Jämställt deltagande i arbetslivet.  
4. Jämställda arbetslivsvillkor.  

Arbetsförmedlingen bedriver ett målinriktat arbete för att aktivt främja jämställdhet på 
arbetsmarknaden. Kvinnor och män ska ha tillgång till förmedlings- och 
programverksamheten på samma villkor. 

 

                                                             
19 Se till exempel Skolverket (2012).  
20 Se Regeringen skrivelse (2011). 
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3. Inskrivna på Arbetsförmedlingen 
Under 2013 var i genomsnitt 650 800 arbetsökande inskrivna som arbetslösa varje 
månad hos Arbetsförmedlingen. Utav dessa deltog 436 500 (67,1 procent) i 
arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd. Andelen arbetssökande kvinnor 
och män som deltog i program uppgick i genomsnitt till 69 respektive 66 procent under 
2013.  

Det finns inga stora skillnader mellan kvinnor och män bland dem som är inskrivna vid 
Arbetsförmedlingen som öppet arbetsslösa och bland dem som deltar i program. Något 
fler män än kvinnor var inskrivna som öppet arbetslösa eller deltagare i program under 
2013 (se figur 1). Men andelen kvinnor som deltog i program var lite högre än män fast 
kvinnors andel av öppet arbetslösa var lägre. 

Figur 1 Antal öppet arbetslösa och antal programdeltagare  
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Källa: Arbetsförmedlingen. 

 

 

4. Arbetsmarknadsutbildning 
Arbetsmarknadsutbildning är en yrkesinriktad utbildning som infördes 1916. Syftet med 
programmet är att stärka den enskildes möjligheter att få ett arbete samt att underlätta 
för arbetsgivarna att få tag på arbetskraft med lämplig kompetens. 
Arbetsmarknadsutbildning ges i form av kurser som upphandlas av olika 
utbildningsanordnare. En arbetsmarknadsutbildning varar i normalfallet i maximalt sex 
månader men en arbetsmarknadsutbildning får avse tid till dess målet med utbildningen 
uppnåtts enligt Förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program. 
Arbetsmarknadsutbildning bedrivs både utanför och inom garantierna (jobb- och 
utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för ungdomar). Under 2013 deltog i genomsnitt 12 
100 personer varje månad i arbetsmarknadsutbildning. Andelen kvinnor uppgick i 
genomsnitt till 38 procent och andelen män till 62 procent. Av figur 2 framgår att män 
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tagit del av arbetsmarknadsutbildning i högre utsträckning än kvinnor under hela den 
studerade tidsperioden 2007-2013.   

I budgetpropositionen för 2013/2014 (PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 14) belyser 
regeringen problematiken kring den ojämna könsfördelningen i 
arbetsmarknadsutbildningen ”Könsfördelningen inom arbetsmarknadsutbildningen är 
fortfarande ojämn. Skillnaden har dock minskat de senaste åren genom att utbildningar 
till traditionellt kvinnodominerade yrken ökat.” Antalet deltagare i 
arbetsmarknadsutbildning har ökat sedan 2009. Utvecklingen har varit likartad för både 
kvinnor och män. Sett över hela perioden har cirka 63 procent av deltagarna i 
arbetsmarknadsutbildning utgjorts av män och 37 procent av kvinnor. Under 2008-2010 
var dock andelen kvinnor lägre och varierade då mellan 25 till 35 procent. 

Figur 2 Antalet deltagare i arbetsmarknadsutbildning under perioden 2007-2013, kvarstående per 
månad 

 

Källa: Arbetsförmedlingen. 

 

 

4.1 Antalet kvinnor och män inom olika 
utbildningsinriktningar 
Utbildningar inom, transport, tillverkning/hantverk, kundservice samt vård/omsorg har 
stått för de största volymerna inom arbetsmarknadsutbildning de senaste åren. I figur 3 
visas kvinnors och mäns deltagande i olika utbildningsinriktningar under perioden 
2007-2013. Av figuren framgår att män i högre utsträckning än kvinnor återfinns inom 
utbildningsområdena bygg/anläggning, datateknik, tillverkning/hantverk, 
maskinoperatörsarbete och transport. Kvinnor är däremot i majoritet inom vård/omsorg, 
kundservice och restaurang. Områdena teknik/naturvetenskap, 
ekonomi/samhällsvetenskap och kontor/lager har en relativt jäms könsfördelning. 
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Inom de manligt dominerade utbildningsområdena bygg, transport, 
maskinoperatörsarbete samt tillverkning/hantverk syns inga tendenser till att antalet 
kvinnor skulle öka över tid. Inom området maskinoperatörsarbete har antalet kvinnor till 
och med minskat under tidsperioden medan antalet deltagande män varit relativt stabilt. 
Det har således inte skett någon utjämning av könsfördelningen inom de olika 
utbildningsinriktningarna under tidsperioden, snarare är det så att könsskillnaderna 
förstärkts. Ett undantag finns och det är arbetsmarknadsutbildningar inom kontor/lager 
som tidigare varit kvinnodominerade men där könsfördelningen numera är jämn.  

Figur 3 Antal kvinnor och män inom olika inriktningar av arbetsmarknadsutbildning, 2007-2013. 
Kvarstående per månad, indelade efter antal deltagare i den aktuella utbildningsinriktningen 

 



Sida: 12 av 26 
Jämställdhetsanalys av två arbetsmarknadspolitiska program 
 

 

 
Källa: Arbetsförmedlingen. 
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Mansdominerade utbildningsområden har betydligt fler deltagare än kvinnodominerade 
utbildningsområden, vilket medfört att andelen män utgör en majoritet i 
arbetsmarknadsutbildningen. 

Värt att notera är att det kan finns ytterligare könsskillnader inom utbildningsområdena. 
Inom till exempel kontor/lager är kvinnor överrepresenterade inom administrativa 
utbildningar medan männen är i majoritet inom Lager- och terminalarbetare med 
truckutbildning.  

4.2 Andel i arbete efter 90 respektive 180 dagar 
Tabell 1 och 2 visar hur stor andel av dem som deltagit i arbetsmarknadsutbildning som 
fått arbete (med eller utan stöd) 90 respektive 180 dagar efter avslutad utbildning. Av 
tabellerna framgår att 27 respektive 35 procent av alla deltagare hade ett arbete inom 90 
respektive 180 dagar. Andelen med arbete ökar således ju längre tid som gått sedan 
deltagarna avslutat sin utbildning. Andelen som har ett arbete efter 90 respektive 180 
dagar är lägre för kvinnor än för män,en skillnad på cirka 6 respektive 7 procentenheter. 
Inom branschområdena är kvinnor är överrepresenterade inom de 
utbildningsinriktningar som har en lägre genomströmning till arbete, till exempel vård 
och omsorg. Generellt sett återfinns män inom utbildningsinriktningar med en högre 
andel till arbete efter 90 och 180 dagar medan kvinnor återfinns inom utbildningar med 
en lägre andel till arbete. 

Tabell 1 Andel män och kvinnor som har ett arbete med och utan stöd inklusive nystartsjobb 90 
dagar efter avslutad arbetsmarknadsutbildning. 
År 2013  Andel i arbete  
 Antal 

deltagare 
Totalt % Kvinnor % Män % 

Datateknik 639 16,4 25,2 13,7 
Teknik/naturvetenskap 430 41,6 40,0 43,0 
Kultur/media 567 39,5 42,7 33,7 
Ekonomi/samhällsvetenskap 677 22,0 22,8 21,1 
Pedagogik 37 21,6 10,0 35,3 
Vård/omsorg 1 802 22,7 22,2 24,3 
Kontor/lager 3 490 22,8 22,6 22,9 
Kundservice 5 969 19,6 18,5 21,9 
Restaurang 1 509 22,9 20,7 26,1 
Bygg/anläggning 1 863 31,9 34,3 31,7 
Tillverkning/hantverk 4 339 28,8 30,0 28,7 
Maskinoperatörsarbete 2 107 31,8 31,2 31,9 
Transport 8 294 35,1 35,7 35,0 
Övriga utbildningar 3 241 26,2 24,0 28,2 
Totalt (alla utbildningar) 34 964 27,6 23,5 29,8 

Källa: Arbetsförmedlingen 
 



Sida: 14 av 26 
Jämställdhetsanalys av två arbetsmarknadspolitiska program 
 

 

Tabell 2 Andel män och kvinnor som har ett arbete med och utan stöd inklusive nystartsjobb 180 
dagar efter avslutad arbetsmarknadsutbildning. 
År 2013*  Andel i arbete  
 Antal 

deltagare 
Totalt % Kvinnor % Män % 

Datateknik 603 26,5 29,5 25,7 
Teknik/naturvetenskap 433 52,9 45,0 55,6 
Kultur/media 594 50,0 51,8 46,7 
Ekonomi/samhällsvetenskap 732 31,6 31,5 31,6 
Pedagogik 40 22,5 21,7 23,5 
Vård/omsorg 1 836 29,5 28,1 33,9 
Kontor/lager 3 805 27,7 27,4 28,2 
Kundservice 5 211 25,9 25,0 28,0 
Restaurang 1 335 30,0 29,2 30,9 
Bygg/anläggning 1 785 37,2 46,9 37,2 
Tillverkning/hantverk 4 444 34,0 31,2 34,2 
Maskinoperatörsarbete 2 138 36,9 36,5 37,0 
Transport 8 696 44,1 44,6 44,0 
Övriga utbildningar 2 753 32,4 29,9 34,7 

Totalt (alla utbildningar) 34 405 34,8 30,2 37,3 

*Uppgifter gäller från och med oktober 2012 till och med september 2013. 

Källa: Arbetsförmedlingen. 

 

4.3 Effekter av deltagande i arbetsmarknadsutbildning för 
kvinnor och män 
För att kunna mäta effekten av att delta i ett program, i det här fallet 
arbetsmarknadsutbildning, krävs att vi kan identifiera en jämförelsegrupp av 
arbetssökande som är så lik deltagargruppen som möjligt. Medan andelen i arbete efter 
90 eller 180 dagar inte ger någon information om i vilken grad 
arbetsmarknadsutbildningen ökat möjligheterna för deltagare att få ett arbete, visar 
effektskattningarna på hur många fler eller färre som fått arbete efter att de deltagit i 
programmet. Effekterna visar hur stor skillnaden är mellan deltagare och 
jämförelsegrupp. 

I tabell 3 visas skattningar av de effekter som arbetsmarknadsutbildning gav upphov till 
för de kvinnor och män som deltog i programmet under tidsperioden 2003-2012. Av 
tabellen framgår att deltagande i arbetsmarknadsutbildning ökade möjligheterna att få ett 
arbete utan stöd fram till 2008 och att effekterna därefter har varit små eller obefintliga.  
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Tabell 3 Effektskattningar för arbetsmarknadsutbildning 2003-2012. Skillnad i andelen som har ett 
arbete (med eller utan stöd) mellan programdeltagare och jämförelsegrupp ett år efter påbörjat 
program.   

 Arbete utan stöd Nystartsjobb Subventionerad 
anställning 

Totalt 

 Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 
2003 6,7 10,2 0,0 0,0 3,5 4,2 10,2 14,4 
2004 11,1 13,2 0,0 0,0 6,1 3,9 17,3 17,1 
2005 9,8 16,0 0,0 0,0 6,3 5,7 16,1 21,7 
2006 13,8 15,4 2,5 2,3 2,4 5,4 18,7 20,9 
2007 10,3 7,0 3,8 5,2 3,0 7,0 17,1 14,0 
2008 0,4 4,4 3,9 1,8 3,0 4,0 7,3 8,4 
2009 1,2 0,3 4,2 3,0 1,5 4,7 6,8 5,1 
2010 -2,2 1,0 5,1 4,1 1,6 6,0 4,4 7,1 
2011 -1,7 1,3 4,3 1,8 3,1 3,0 5,8 4,3 
2012 -6,3 -1,7 1,8 3,7 1,8 6,1 -2,6 4,4 

Källa: Arbetsförmedlingen. 
 

En orsak till att effekten i utbildningarna har sjunkit är att utbildningarna efter 2008 
främst har beviljats till arbetssökande med en svag position på arbetsmarknaden. 
Skillnaden mellan könen är liten, bortsett från den skattade effekten av programmet för 
år 2012, då effekten av programmet är betydligt mindre för kvinnor än för män. 
Vid en uppdelning av de olika typer av anställningar som deltagare och jämförelsegrupp 
kan gå vidare till framgår att deltagare i arbetsmarknadsutbildning har fått 
subventionerade anställningar i högre grad än de arbetssökande som ingår i 
jämförelsegruppen. Som framgår av tabellen har de som deltagit i utbildningsinsatser fått 
nystartsjobb men även andra subventionerade anställningar i högre grad än de 
arbetssökande som ingick i jämförelsegrupperna. Skillnaden mellan könen är relativt 
liten och det är svårt att finna något systematiskt mönster i de skattade effekterna.  

4.4 Kostnad för olika utbildningsinriktningar 
Tabell 4 visar den genomsnittliga kostnaden för varje deltagare  för olika 
utbildningsinriktningar under 2013 samt hur stor andel av deltagarna inom dessa 
utbildningar som utgörs av män.  

Kostnaderna mellan olika utbildningsområden skiljer sig kraftigt åt. Det beror både på 
utbildningarnas längd och på deras innehåll. Dyrast är utbildningar inom teknik och 
naturvetenskap som kostade 44 000 kr i genomsnitt under 2013. Billigast är utbildningar 
inom kontor/lager. Av tabellen framgår att män generellt sett är överrepresenterade i 
utbildningsområden med hög genomsnittskostnad medan kvinnor återfinns i områden 
med låg genomsnittlig kostnad.  
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Tabell 4 Genomsnittlig kostnad för olika utbildningsinriktningar, samt andel kvinnor inom respektive 
inriktning, år 2013. 
År 2013   

 Kostnad Kvinnors 
andel* 

Kontor/lager 11 487 53 

Kundservice 11 544 68 

Vård/omsorg 11 811 75 

Pedagogik 16 317 42 

Kultur/media 18 178 64 

Restaurang 21 229 60 

Maskinoperatörsarbete 22 457 14 

Tillverkning/hantverk 25 467 8 

Ekonomi/samhällsvetenskap 28 054 52 

IT 30 464 20 

Bygg/anläggning 30 898 6 

Transport 31 046 12 

Teknik/naturvetenskap 44 053 33 

*Andelen beräknades på antal kvarstående från december 2012 plus nya under år 2013 
Källa: Arbetsförmedlingen. 

 
5. Arbetspraktik 
Arbetspraktik är ett arbetsmarknadspolitiskt program som 1 januari 1999 ersatte 
arbetsplatsintroduktion och arbetslivsutveckling. Huvudsyftet med programmet är att 
förbättra individens möjligheter att få ett arbete. Praktik på en arbetsplats kan även 
användas för att ge individen yrkesorientering, yrkespraktik, arbetslivserfarenhet eller för 
att behålla och stärka individens yrkeskompetens samt skapa eller förbättra arbetslösas 
arbetsgivarkontakter. Dessutom kan praktik förbättra den arbetslöses sociala kontaktnät. 
Arbetsförmedlingens undersökningar visar att en stor del av rekryteringarna, nästan 70 
procent, sker genom informella nätverk.21 Arbetspraktik kan vara ett användbart verktyg 
för att skapa kontakt med arbetsgivare för de personer som har svaga sociala nätverk. 
Praktiktiden kan pågå maximalt 6 månader. Arbetspraktik ska erbjudas arbetssökande 
som har störst behov, det vill säga de som är och de som riskerar att bli 
långtidsarbetslösa.  

Praktik kan genomföras hos privata och offentliga arbetsgivare liksom hos ideella 
organisationer. Under praktiken kan Arbetsförmedlingen kalla praktikanten till 
uppföljningssamtal, jobbsökaraktiviteter eller vägledning. De arbetsgivare som tar emot 
praktikanter är skyldiga att se till att arbetslokaler, arbetsredskap, maskiner, 

                                                             
21 Se Arbetsförmedlingen (2014). 
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arbetsmetoder, och hantering av farliga ämnen uppfyller vissa grundkrav ur 
arbetsmiljösynpunkt.  

5.1 Antalet kvinnor och män i arbetspraktik inom olika 
branscher 
Antalet deltagare i arbetspraktik har varierat kraftigt under mätperioden. Ungefär lika 
många kvinnor som män har deltagit i programmet och skillnaden mellan könen är liten 
(se figur 4). Däremot är skillnaderna stora när det gäller inom vilka branscher som 
kvinnor och män får sin arbetspraktik. Kvinnors deltagande i arbetspraktik inom olika 
branscher har varierat från 14 till 63 procent.  

Figur 4 Antal deltagare i arbetspraktik uppdelat på män och kvinnor under tidsperioden 2007-2013. 
Kvarstående per månad 
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 Källa: Arbetsförmedlingen 
 
Handel, personliga och kulturella tjänster, offentlig förvaltning, finansiell verksamhet 
samt vård och omsorg har stått för de största volymerna inom arbetspraktik de senaste 
åren. I figur 5 visas kvinnors och mäns deltagande i olika branscher inom arbetspraktik 
under perioden 2007-2013. Av figuren framgår att män i högre utsträckning än kvinnor 
återfinns inom branscherna tillverkning, verkstadsindustri, bygg och transport. Kvinnor 
är däremot i majoritet inom vård och omsorg, offentlig förvaltning samt utbildning och 
forskning. Skillnaderna mellan kvinnor och män vad gäller arbetspraktik inom olika 
branscher var särskilt stor under 2010 och 2011, de år när volymerna av praktik var som 
störst. I takt med att volymerna minskat har även skillnaderna mellan könen minskat 
något.  
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Figur 5: Antal kvinnor och män inom som deltagit i arbetspraktik uppdelat på bransch, 2007-2013. 
Kvarstående per månad, sorterade efter antal deltagare i den aktuella branschen. 
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5.2 Könsuppdelning inom olika branscher i arbetspraktik 
Tabell 5 visar på andelen kvinnor i praktik samt andelen sysselsatta kvinnor inom olika 
branscher på arbetsmarknaden. Siffrorna är intressanta eftersom de kan visa på om 
andelen deltagare i arbetspraktik är högre eller mindre än andel sysselsatta inom 
branschen i stort. Inom flera mansdominerade sektorer är andelen kvinnor i 
arbetspraktik betydligt högre än på arbetsmarknaden i stort. Även inom byggverksamhet, 
tillverkning och transport är andelen kvinnor som deltar i arbetspraktik märkbart högre 
än inom sektorn i övrigt. Inom den mest kvinnodominerade sektorn, vård och omsorg är 
andelen män som deltar i arbetspraktik betydligt högre än andelen sysselsatta män i 
sektorn. Tabellen tyder på att arbetspraktik bidrar till att bryta könsuppdelningen på 
arbetsmarknaden. 

Tabell 5 Andelen kvinnor inom respektive bransch, arbetspraktik och i sysselsättning inom 
branschen, år 2013.  
Arbetspraktik Andel kvinnor i 
År 2013 Program Sysselsättning 
Byggverksamhet 14 9 

Verkstadsindustri 20 22 

Transport 26 21 

Information och kommunikation 33 29 

Tillverkning 33 25 

Handel 42 43 

Hotell och restaurang 43 54 

Jordbruk, skogsbruk och fiske 44 23 

Finansiell verksamhet, företagstjänster 46 45 

Personliga och kulturella tjänster 52 58 

Offentlig förvaltning m m 53 56 

Utbildning och forskning 56 73 

Vård och omsorg 63 81 

Källa: Arbetsförmedlingen 

5.3 Andel i arbete efter 90 respektive 180 dagar 
Tabell 6 och tabell 7 visar på hur stor del av deltagarna som har gått till arbete tre 
respektive sex månader efter avslutad praktik. Av tabellerna framgår att 35 respektive 39 
procent av alla deltagare hade ett arbete inom 90 respektive 180 dagar. Andelen med 
arbete ökar således ju längre tid som gått sedan deltagarna avslutat sin praktik. Andelen 
som har ett arbete efter 90 respektive 180 dagar är lägre för kvinnor än för män, en 
skilland på cirka 5 procentenheter. Inom branschområdena är  skillnaderna relativt små 
men kvinnor är överrepresenterade inom de branscher som har färre som fått ett arbete 
som till exempel arbetspraktik inom utbildning och forskning samt vård och omsorg. De 
största skillanderna mellan män och kvinnor finns inom områdena transport samt 
tillverkning och utveckling. Inom dessa områden är det dock endats hundratalet kvinnor 
som har deltagit i arbetspraktik vilket gör att det är vanskilgt att dra några slutsatser av 
skillnaden mellan män och kvinnor inom branschområdet.  
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Tabell 6 Andel män och kvinnor som har ett arbete med och utan stöd inklusive nystartsjobb 90 
dagar efter avslutad arbetspraktik. 
År 2013  Andel i arbete  
 Antal 

deltagare 
Totalt % Kvinnor % Män % 

Byggverksamhet 3367 43,3 43,2 43,3 
Finansiell verksamhet, 
företagstjänster 

9 204 40,8 39,4 41,9 

Handel 18 735 32,1 30,3 33,5 
Hotell och restaurang 9 921 37,8 36,5 38,9 
Information och kommunikation 1 595 40,0 40,0 40,0 
Jordbruk och fiske 1 717 35,6 32,8 37,7 
Offentlig förvaltning med mera 7 119 32,8 31,8 33,8 
Personlig och kulturella tjänster 7 509 29,7 27,7 31,8 
Tillverkning och utveckling 3 405 42,0 38,5 43,6 
Transport 2 684 44,9 38,2 46,9 
Utbildning och forskning 7 293 28,7 27,3 30,6 
Verkstadsindustri 2 102 46,8 45,8 47,0 
Vård och omsorg 6 066 32,1 31,3 33,7 
Uppgift saknas 702 33,3 29,9 35,9 
Totalt 81 419 35,2 32,6 37,4 
Källa: Arbetsförmedlingen 

Tabell 7 Andel män och kvinnor som har ett arbete med och utan stöd inklusive nystartsjobb 180 
dagar efter avslutad arbetspraktik. 
År 2013*  Andel i arbete  
 Antal 

deltagare 
Totalt % Kvinnor % Män % 

Byggverksamhet 3 317 47,2 45,3 47,4 
Finansiell verksamhet, 
företagstjänster 

9 145 44,5 43,7 45,2 

Handel 18 936 36,0 33,7 38,0 
Hotell och restaurang 9 968 40,6 37,8 43,0 
Information och kommunikation 1 571 47,5 45,5 48,6 
Jordbruk och fiske 1 718 36,9 35,2 38,3 
Offentlig förvaltning med mera 6 949 35,3 33,9 36,8 
Personlig och kulturella tjänster 7 412 33,6 32,2 35,1 
Tillverkning och utveckling 3 518 44,8 41,6 46,3 
Transport 2 824 48,4 43,2 49,9 
Utbildning och forskning 7 130 32,8 31,3 34,8 
Verkstadsindustri 2 122 51,3 52,0 51,1 
Vård och omsorg 6 148 35,8 35,1 37,2 
Uppgift saknas 842 36,9 35,9 37,8 

Totalt 81 600 38,9 36,0 41,2 
*Uppgifter gäller från och med oktober 2012 till och med september 2013.  
Källa: Arbetsförmedlingen 
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5.3 Effekter av deltagande i arbetspraktik för kvinnor och 
män 
Andelen som fått ett arbete efter 90 respektive 180 dagar visar hur det gått för de 
personer som deltagit i arbetspraktik men ger ingen information om programmet 
verkligen har ökat möjligheterna för deltagarna att få ett arbete. Det beror på att det inte 
går att utesluta att de arbetssökande som har deltagit i arbetspraktik och som har fått ett 
arbete, kanske skulle ha fått det arbetet även om de inte hade fått praktik innan. För att 
kunna mäta effekten av att delta i ett program, i det här fallet arbetspraktik, är det 
nödvändigt att hitta en jämförelsegrupp av arbetssökande som kan visa på hur det skulle 
ha gått för de arbetssökande som deltagit i praktiken ifall det inte skulle fått någon 
arbetspraktik. I tabell 8 visas skattningar av de effekter som arbetspraktik gav upphov till 
för de kvinnor och män som deltog i arbetspraktik under tidsperioden 2003-2012. 
Skattningarna visar på hur stor skillnaden är i andelen sysselsatta mellan 
programdeltagare och en jämförelsegrupp ett år efter att deltagarna påbörjade 
programmet.   

Tabell 8 Effektskattningar för arbetspraktik 2003-2012. Skillnad i andelen som har ett arbete (med 
eller utan stöd) mellan programdeltagare och jämförelsegrupp ett år efter påbörjat program.   

 Arbete utan stöd Nystartsjobb Subventionerad 
anställning 

Totalt 

 Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 
2003 2,6 3,2 --- --- 6,3 6,2 8,9 9,4 
2004 3,6 3,1 --- --- 5,9 7,5 9,5 10,6 
2005 6,4 5,0 --- --- 6,8 8,7 13,2 13,7 
2006 6,7 5,0     1,1 1,9 4,8 7,1 12,6 13,9 
2007 8,7 4,7 4,5 6,9 4,4 6,1 17,6 17,6 
2008 9,5 3,8 4,0 4,8 4,1 6,8 17,5 15,5 
2009 0,5 -1,0 6,3 8,5 3,5 4,6 10,4 12,2 
2010 0,7 -1,3 6,0 7,4 4,0 5,9 10,7 12,1 
2011 0,9 -1,9 8,3 10,8 4,9 7,2 14,1 16,0 
2012 0,0 -0,6 7,5 9,6 4,1 4,8 11,6 13,9 
Källa: Arbetsförmedlingen. 

Effekterna av arbetspraktik på utflödet till arbete utan stöd har varierat kraftigt under 
perioden. I början av perioden, 2003 och 2004, uppgick effekterna till cirka 3 procent. 
Vilket betyder att det var 3 procentenheter fler i deltagargruppen än i jämförelsegruppen 
som gick vidare till ett arbete utan stöd. Effekterna av arbetspraktik ökar därefter fram till 
och med år 2008 då de uppgick till drygt nio procent för kvinnliga deltagare och knappt 
fyra procent för manliga deltagare. Därefter minskar effekterna kraftigt mellan 2008 och 
2009 och ligger därefter kvar på denna låga nivå under resterande del av tidsperioden. En 
orsak till att effekterna har sjunkit inom arbetspraktiken är att arbetspraktiken efter 2008 
främst har riktats till deltagare som står långt från arbetsmarknaden. 

Av tabellen framgår att arbetspraktik har ökat möjligheterna att få ett arbete utan stöd 
mer för kvinnor än för män. De senaste åren har dock effekten varit liten för såväl kvinnor 
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som män. År 2007 infördes nystartsjobb. Av effektskattningar framgår att de som fått 
arbetspraktik fick nystartsjobb i större utsträckning än arbetssökande i 
jämförelsegruppen. Effekterna har varierat mellan 4 och drygt 8 procent för de kvinnor 
som fått praktik och mellan knappt 5 och 11 procent för de män som fått praktik. 
Arbetspraktik tycks därmed genomgående ha resulterat i nystartsjobb i högre 
utsträckning för män än för kvinnor. Detsamma gäller för subventionerade anställningar 
såsom anställningsstöd, lönebidrag med mera. Av tabellen framgår även att deltagande i 
arbetspraktik ökar möjligheten att få en subventionerad anställning och att effekten av 
arbetspraktik är större för män än för kvinnor. Som en konsekvens av detta är effekterna 
på det totala utflödet till arbete, vilket inkluderar både arbete utan stöd, nystartsjobb och 
subventionerade anställningar, högre för män än för kvinnor. Effekterna av arbetspraktik 
på nystartsjobb och subventionerade anställningar är således så pass mycket högre för 
män än för kvinnor att det slår igenom på det totala utflödet till arbete. 

Sammantaget har deltagarna under hela den studerade perioden fått subventionerade 
arbeten i större utsträckning än jämförelsepersonerna. Det är dock som påpekats i 
arbetsmarknadsrapporten inte självklart att detta enbart är en effekt av praktiken. 
Eftersom praktik sker på olika arbetsplatser har Arbetsförmedlingen större möjligheter 
att förmedla osubventionerade anställningar efter att praktiken avslutats. Effekten kan 
således delvis vara ett resultat av utökade förmedlingsinsatser. Varför praktik lett till att 
fler män än kvinnor fått del av subventionerade anställningar är däremot inte helt 
klarlagt.  
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