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1 Inledning 

Sverige är ett av de länder i världen som har högst kvinnligt 

arbetskraftsdeltagande, kvinnor förvärvsarbetar i nästintill samma 

utsträckning som män. Några huvudfaktorer till det kan hittas i en 

individualiserad föräldraförsäkring som är kopplad till tidigare 

förvärvsdeltagande, transfererings- och skatteregler som utgår från 

individen i stället för familjen, samt en väl utbyggd barn- och 

äldreomsorg. Dessa institutionella aspekter är ett resultat av ett 

mångårigt aktivt förändrings- och opinionsbildningsarbete. Idag finns en 

bred förankrad opinion som förordar ett jämställt samhälle, inte minst 

en jämställd arbetsmarknad, där en person ska bli bedömd efter sina 

kunskaper och meriter snarare än sitt kön. Men även om Sverige har 

kommit längre än de flesta andra länder vad det gäller möjligheterna och 

incitamenten för kvinnor att delta på arbetsmarknaden, finns det en del 

kvar att göra. En sådan aspekt är att Sverige idag har en av de mest 

könssegregerade arbetsmarknaderna bland alla industrialiserade länder i 

världen; se Löfström (2005) för en historisk återblick och diskussion 

kring vad som ligger bakom denna utveckling. Kvinnor arbetar i större 

utsträckning inom den skattefinansierade offentliga sektorn, medan 

männen i större utsträckning befinner sig inom den privata sektorn. 

Könsstereotypa föreställningar om vilka jobb som ska utövas av kvinnor 

och män kan utgöra hinder för en fortsatt utveckling mot en mer 

jämställd arbetsmarknad.1 Delar av arbetsmarknaden är också 

strukturerade utifrån mer traditionell uppfattning om yrkesroller. 

Problemet blir exempelvis synligt när det gäller deltidsarbete. Betydligt 

fler kvinnor än män utnyttjar den lagstadgade rättigheten att gå ner i 

arbetstid när barnen är små. I viss mån kan det bero på olikheter i 

preferenser, men till viss del kan det också vara resultatet av nedärvda 

strukturer. Arbetsgivare inom den offentliga sektorn, inte minst inom 

vård och omsorg, väljer i många fall att organisera verksamheten i form 

av deltidstjänster för att hantera arbetstoppar, snarare än att tillmötesgå 

de anställdas önskemål. Samtidigt är arbetsgivare inom offentlig sektor 

mer benägna att acceptera föräldraledigheter, så att många kvinnor av 

taktiska skäl väljer att jobba inom den offentliga sektorn. Inom 

traditionellt ”manliga” yrken inom bygg och industrin är normen 

heltidsarbete, samtidigt som det inom ”kvinnoyrken” som vård- och 

omsorg snarare är regel än undantag med deltidsarbete (se Löfström, 

2005). Dessa strukturer speglar i viss mån vedertagna konventioner och 

ordningar, som har fått leva kvar tills idag och som i sin tur har bidragit 

                                                           
1 Med könsstereotypa yrkesföreställningar avses det som Ulfsdotter Eriksson och Backman 
(2014) beskriver som följer:  
”… slentrianmässiga, bekväma och många gånger stereotypiska trossatser och uppfattningar 
om vad olika yrken innebär samt vilka slags kunskaper och kompetenser som krävs för 
utförandet”, s. 110. 
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till att befästa bestående könsskillnader vad det gäller val av yrken, både 

för kvinnor och män.  

Arbetsförmedlingen har i olika omgångar gjort försök att ”bryta” den 

könssegregerade arbetsmarknaden, t.ex. genom att försöka få fler 

kvinnor att gå arbetsmarknadsutbildningar inom traditionellt ”manliga” 

yrken. Under början av 2000-talet fanns det försöksverksamheter, bryt-

projekt, med ett uttalat mål att få flera kvinnor att välja 

mansdominerande arbetsmarknadsutbildningar, och vice versa. I en 

uppföljning av Arbetsförmedlingens jämställdhetsarbete (se 

Arbetsförmedlingen, 2013) framgår att det skedde en viss förbättring 

under 2006, speciellt för arbetsmarknadsutbildningar med inriktning 

mot pedagogik och restaurang. När det gäller senare år konstateras att 

kvinnor som genomgår arbetsmarknadsutbildning dominerar i 

utbildningar till yrken inom vård och omsorg, kundservice samt kontor 

och lager medan män dominerar inom tillverkning och hantverk, 

transport samt maskin- och processoperatörsarbete. Överlag verkar det 

därmed inte ha skett någon större förändring i könssammansättningen 

bland deltagare till olika arbetsmarknadsutbildningar, trots att den sneda 

könsfördelningen har uppmärksammats under många år. 

I jämställdhetsbilagan till Arbetsmarknadsrapporten 2014 visas en 

överblick av de olika arbetsmarknadsutbildningar som finns och även där 

är tydligt att kvinnor och män deltar i utbildningar som avspeglar den 

könssegregerade arbetsmarknaden. Det finns flera förklaringar till det; 

en är att det är svårt att ändra på rådande normer och värderingar. Även 

bland arbetsförmedlare finns, precis som i samhället i stort, 

könsstereotypa normer och värderingar vilket bland annat avspeglar sig i 

vilka som beviljas subventionerade anställningar. Av förra årets 

jämställdhetsbilaga (se Arbetsförmedlingen, 2015) framgår att fler män 

än kvinnor får lönebidrag beviljade, ett resultat som står sig även efter 

det att man kontrollerar för ett stort antal individspecifika 

bakgrundskarateristiska.  

1.1 Bakgrund: Olika institutionella system  

Effekterna av arbetsmarknadspolitiska program för kvinnor och män kan 

se olika ut i olika länder; en del program verkar vara mer effektiva för 

kvinnor i länder där kvinnligt arbetskraftsdeltagande är lågt, som vi 

kommer att se i litteraturgenomgången längre fram. Resultatet förklaras 

ofta med att kvinnor har andra/fler alternativ till lönearbete än vad män 

har, t.ex. oavlönat hemarbete och barnpassning, som kan framstå som 

bättre alternativ än ett lönearbete i fall det senare endast ger lite i 

lönekompensation. En annan förklaring är att det i många av de länder 

som har ett lågt kvinnligt arbetskraftsdeltagande så saknas det eller så är 

tillgång till föräldraförsäkring samt barn- och äldreomsorg begränsad. 

Utan tillgång till detta blir möjligheterna för kvinnor att delta i 
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arbetskraften små när kvinnor och män väljer att bilda familj och skaffa 

barn.  

Sverige skiljer sig från flertalet andra länder vad gäller 

föräldraförsäkring, möjligheter att kombinera arbetsliv med barnomsorg 

mm. Dessutom är det fler kvinnor än män som har eftergymnasial 

utbildning, vilket inte är vanligt i andra länder. 2  Programinsatser som är 

av utbildningskaraktär kan därmed tänkas få ett mindre genomslag än i 

länder där utbildningsnivån är låg. Frågan hur effektivt ett 

arbetsmarknadspolitiskt program är kan inte heller frikopplas från 

rådande normer och värderingar kring kvinnligt arbetskraftsdeltagande. 

I länder som Österrike och Tyskland (och andra kontinentaleuropeiska 

länder) är synen på kvinnors roll i hemmet respektive på 

arbetsmarknaden mer traditionell än vad fallet är i Sverige. Sådana 

normativa olikheter kan kopplas ihop med olikheter i ländernas 

ersättnings- och skattesystem, som i sin tur kan ha stor påverkan på 

kvinnors incitament till lönearbete. I Sverige utgår utformningen av 

ersättnings- och skattesystemen från individen, där nivån på 

ersättningen till viss del är kopplad till hens tidigare intjänade inkomster, 

medan de flesta kontinentaleuropeiska länders sociala trygghetsnät 

stödjer en mer traditionell fördelning av lönearbete och hemarbete. 

Denna slags ordning bygger på föreställningen om den traditionella 

kärnfamiljen med en (manlig) huvudinkomsttagare och en 

hemmavarande (kvinnlig) förälder.3  

1.2 Avgränsning och syfte 

Syftet med denna rapport är att diskutera och redovisa forskningsläget 

kring deltagande i arbetsmarknadspolitiska program utifrån ett 

könsperspektiv. Det är programmen arbetsmarknadsutbildning, 

arbetspraktik och stöd till start av näringsverksamhet som analyseras. 

Huvudfokus ligger på att se på effektiviteten av insatserna för 

arbetsmarknadsutfall. Bland annat diskuteras det vilka utmaningar som 

finns för att ta fram tillförlitliga resultat som kan ge vägledning i frågan 

om vilka arbetsmarknadspolitiska insatser som bör sättas in för att få ett 

effektivt utfall. Vårt fokus ligger således på att studera effekter av 

programinsatser. Med det avses att mäta hur stor påverkan deltagandet i 

                                                           
2 Enligt SCB låg andelen kvinnor och män bland studenterna på omkring 60 procent kvinnor och 
40 procent män år 2013. Andelen med eftergymnasial utbildning 3 år eller längre låg samma år 
på 31 procent för kvinnor och 21 procent för männen. Se SCB (2015). Se också 
jämställdhetsbilagan till Arbetsmarknadsrapporten 2014 för referenser vad det gäller 
ojämlikheter när det gäller karriärmöjligheter och löneutveckling för kvinnor och män. 
3 Att ersättningsnivån i föräldrapenning är kopplad till tidigare inkomster har bidragit till det höga 
arbetskraftsdeltagandet bland kvinnor i Sverige har visats av Karimi m.fl. (2012). En intressant 
aspekt att ha i åtanke är att olikheter i olika länders familjepolitik (inte minst tillgång till 
skattefinansierad barnomsorg) har mindre betydelse för välutbildade kvinnor, men stor 
betydelse när det gäller arbetskraftsdeltagande bland kvinnor utan avslutad 
universitetsutbildning, enligt Korpi m.fl. (2013). I en studie av Vikman (2010) visas att det är 
främst kvinnor med endast grundskola som har haft störst nytta av införandet av maxtaxan inom 
barnomsorgen år 2001. 
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ett program har jämfört med att inte delta i programmet. Inledningsvis 

görs en redovisning av de effekter man funnit i tidigare studier där 

resultat finns för både kvinnor och män. Det följs av en genomgång av 

utmaningar som finns kopplade till att mäta utfall för deltagare i 

arbetsmarknadspolitiska program. Kvinnor möter en delvis annorlunda 

arbetssituation än vad män gör, som väsentligen har att göra med att 

kvinnor tar ett större ansvar för barn och hemarbete.4 Historiskt sett har 

forskare, åtminstone inom ekonomisk forskning, valt att ta fram resultat 

utifrån mäns arbetsmarknadssituation, medan man valt att bortse från 

kvinnors situation. Genomgången av forskningen visar att det både krävs 

eftertanke och innovativa angreppssätt för att mäta effekter av 

arbetsmarknadspolitiska program på ett tillförlitligt sätt. I avsnitt 4 görs 

en fördjupad kartläggning av effekter av arbetsmarknadspolitiska 

program för kvinnor och män i en svensk kontext. Här presenteras även 

nya skattningsresultat. Skattningarna utgår från personer som deltar i ett 

program som första insats sedan inskrivningstillfället. Det innebär bland 

annat att personer inom jobb- och utvecklingsgarantin inte finns med i 

analysen. I de avslutande slutsatserna diskuteras hur resultaten för 

Sverige relaterar till studier från andra länder och vilka lärdomar som 

kan dras. 

2 Resultat av tidigare forskning 

I genomgången nedan redovisas forskningsresultat kring effekter av 

arbetsmarknadspolitiska program med ett särskilt fokus på (o)likheter i 

programeffekter mellan könen. Här tas endast upp studier inom den 

nationalekonomiska forskningslitteraturen. Den främsta anledningen till 

det är att årets jämställdhetsrapport fokuserar på effekter av 

arbetsmarknadspolitiska insatser för övergång till arbete. Till att börja 

med redogörs för resultat från några svenska studier som finns på 

området. Rent allmänt kan det konstateras att det finns förvånansvärt få 

studier som har ett klart uttalat syfte att ta sig an ett könsperspektiv i 

fråga om effekter av arbetsmarknadspolitiska program. Vi fortsätter 

därefter med en genomgång av den internationella litteraturen i ämnet. 

Genom att se på effektskattningar från andra länder fås en mer generell 

bild av hur olika arbetsmarknadspolitiska program fungerar, dvs. i länder 

                                                           
4 Enligt SCB var det år 2013 30 procent av alla kvinnor som arbetade deltid, där ”andelen har 
minskat från 45 procent år 1987. Under samma period har andelen män som arbetar deltid ökat 
från 6 procent till 11 procent.” Även fördelningen av uttag av föräldrapenningdagar är 
fortfarande mycket ojämn mellan könen: ”Kvinnor tar 75 procent och män 25 procent av 
dagarna.1985 tog kvinnor ut 94 procent och män 6 procent.” När det gäller uttag av tillfällig 
föräldrapenning (t.ex. för vård av barn) låg andelen året 2013 på 63 procent för kvinnor och 37 
procent för män. 
 
Enligt samma studie lade kvinnor år 2010 3,5 timmar på obetalt arbete ett vardagsdygn, medan 
män lägger ner 2,5 timmar. SCB: På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2014 
 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Levnadsforhallanden/Jamstalldhet/Jamstalldhetsstatistik/?Pk=LE0201&Dpu=True
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där det föreligger delvis andra förutsättningar än de som finns i Sverige. I 

många fall rör det sig om länder som skiljer sig i ett antal avseenden, t.ex. 

vad det gäller institutionella förutsättningar som föräldraförsäkring, 

möjligheter att kombinera arbetsliv med barnomsorg mm. 5 

2.1 Svenska studier 

Som redan har påpekats är det glest med studier som klart uttalat har 

försökt att mäta skillnader mellan kvinnor och män när det gäller 

effekter av arbetsmarknadspolitiska program. I de fall det rapporteras 

om kvinnors situation sker det som regel genom att man inkluderar en 

enskild kontrollvariabel (för kön) i den modell som skattas. En sådan 

studie är Richardson och van den Berg (2013). De hittar inga signifikanta 

skillnader mellan kvinnor och män efter deltagande i 

arbetsmarknadsutbildning (studien ser på utbildningsinsatser som gavs 

under 1990-talet). Liljeberg, Martinson och Thelander (2012) studerar 

effekter av att delta i jobbcoachning och finner att kvinnor går till arbete i 

större utsträckning än män. Resultaten förklaras av att de kvinnor som 

ingick hade relativt sett en högre utbildningsnivå än de män som deltog. 

Studien av Liljeberg, Sjögren och Vikström (2012) ser på effekter av att 

ha haft lönesubvention i form av nystartsjobb och hittar inga mätbara 

skillnader mellan män och kvinnor. En av få studier med ett uttalat syfte 

att differentiera uppföljningen utifrån ett könsperspektiv är Månsson och 

Delander (2011), som ser på resultat av att delta i programmet stöd till 

start av näringsverksamhet. De finner att deltagare har positiva 

övergångar till sysselsättning (antingen som egenföretagare eller till 

lönearbete), och att effekterna var större än för andra program. Av 

studien framgår att effekterna är något sämre för kvinnor än för män.  

En del forskning har pekat på att arbetsmarknadssituationen skiljer sig 

åt för kvinnor och män, inte minst för kvinnor i fertil ålder. I viss mån 

kan det vara fråga om (statistisk) diskriminering, dvs. att kvinnor inte 

blir erbjudna ett arbete (eller inte får tillgång till särskilda 

arbetsmarknadspolitiska insatser, se t.ex. bilagan till förra årets 

Arbetsmarknadsrapport kring beslut om lönebidrag) i samma 

utsträckning som män, givet att deras utbildning och andra 

                                                           
5 Det finns alternativa ansatser att förklara skillnader i arbetsmarknadsutfall för kvinnor och män 
som vi inte närmare kommer att belysa i denna studie. Det gäller då främst teorier som utgår 
ifrån förekomsten av systematiska preferensskillnader, speciellt också olikheter i viljan att ta 
risker eller att vara tävlingsinriktad, vilket skulle kunna ”förklara” att kvinnor och män till viss del 
söker sig till olika utbildningar och yrken. Olika preferenser kan tänkas påverka benägenheten 
att välja att bli egenföretagare, eller att satsa på utbildningar som leder till yrken som är av mer 
konkurrensbetonad (och mer välavlönad) karaktär, t.ex. yrken där belöningen till viss del är 
provisionsbaserad. Forskningsläget kring olikheter mellan könen i termer av riskbenägenhet och 
tävlingsbenägenhet är inte helt entydigt. Se t.ex. Niederle och Vesterlund (2007) eller 
Cárdenasa med flera (2012) för olika resultat och diskussioner kring könsskillnader i 
risktagande och tävlingsbenägenhet. Ett intressant resultat från den senare studien är att 
könsskillnader till viss del verkar kunna vara socialt eller kulturellt betingade då 
könsskillnaderna bland de studerade barnen verkar vara något mindre i Sverige jämfört med 
resultat för barn i Columbia.   
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bakgrundsfaktorer i övrigt är likvärdiga. Rent konkret skulle en 

arbetsgivare kunna välja bort en kvinnlig arbetssökande då arbetsgivaren 

antar att kvinnliga arbetssökande kommer att vara föräldralediga i större 

utsträckning än vad en man i samma ålder och med jämförbara 

kvalifikationer skulle vara. Forskningslitteraturen har dock inte kunnat 

belägga att det förekommer könsdiskriminering i Sverige. Carlsson 

(2011), som ser på utfall av fejkade jobbansökningar, hittar inga 

signifikanta skillnader för kvinnor att få komma på intervju. Författaren 

drar slutsatsen att det är utbudsaspekter (dvs. individernas val av 

studieinriktning och yrke) snarare än diskriminerande rekrytering från 

arbetsgivarsida som ligger bakom den sneda könsfördelningen på den 

svenska arbetsmarknaden. Enligt Jans (2003) kan arbetsgivares 

förväntningar om ökad frånvaro ha haft negativ inverkan på blivande 

föräldrars arbetsmarknadssituation under 1990-talet, ett resultat som 

gällde både kvinnor och män, men som var något större för blivande 

mödrar. Studien kan dock inte utesluta att det finns andra orsaker än 

diskriminering från arbetsgivarsidan. En studie av Eriksson och 

Lagerström (2012) konstaterar att kvinnor är mer geografisk begränsade 

när det gäller att söka arbete, vilket allt annat lika försämrar chanserna 

att hitta arbete. 

2.2 Internationella studier 

Även internationellt är det glest om studier som har haft någon tydlig 

fokus på att kartlägga om det finns skillnader mellan kvinnor och män av 

att delta i arbetsmarknadspolitiska program. Nedan refereras till två så 

kallade metastudier, dvs. studier som har försökt sammanställa resultat 

från vetenskapliga studier på ett mer systematiskt sätt. Det följs av en 

kort diskussion av några andra studier som av olika anledningar är 

relevanta för våra ändamål. 

Den första av metastudierna som tas upp här är Bergemann och van den 

Berg (2008). Den har ett explicit syfte att studera skillnader av att delta i 

arbetsmarknadspolitiska program mellan kvinnor och män. De studier 

som ingår i deras genomgång baseras bland annat på resultat från den 

svenska studien av Richardson och van den Berg (2013) samt från 14 

andra europeiska länder. Utfallen som redovisas gäller dels övergång 

från arbetslöshet till (osubventionerad) sysselsättning, dels övergång från 

arbetslöshet till att lämna arbetskraften. Författarna konstaterar att 

effekter av arbetsmarknadspolitiska program i viss mån kan kopplas till 

rådande institutionella (eller även normativa) förutsättningar i de länder 

som studeras. De finner att i de länder där andelen kvinnor i 

arbetskraften är låg är effekterna för kvinnor av att delta i 

arbetsmarknadspolitiska program större än i länder där det kvinnliga 

arbetskraftsdeltagandet är högt. Framförallt är effekterna av 

arbetsmarknadsutbildning större för kvinnor i de länder där kvinnligt 

arbetskraftsdeltagande är lågt. Författarnas förklaring är att 
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arbetsmarknadsutbildning av kvinnliga arbetssökande i dessa länder 

ökar kvinnornas humankapital och därmed även deras möjligheter att få 

ett arbete. På så sätt kan de förväntas få en bättre lön, vilket ökar 

incitamenten att förvärvsarbeta i stället för att ägna tiden åt hemarbete 

och barnpassning. För män är effekterna mindre då män i mindre grad 

tenderar att lämna arbetskraften, dvs. de är mindre känsliga för aspekter 

som lönenivå och arbetstider. Studien omfattar även program kopplade 

till subventionerade arbeten. Här ingår program som a) ”offentliga 

arbeten”, b) lönesubventioner samt c) det som motsvarar stöd till start av 

näringsverksamhet. När det gäller offentliga arbeten (som kan liknas vid 

beredskapsarbeten) avses olika former av tidsbegränsade arbeten som 

skapas inom den offentliga sektorn i syfte att sysselsätta de arbetslösa 

under en begränsad tid. De finner att i länder med relativt högt kvinnligt 

arbetskraftsdeltagande är de offentliga arbeten mer ”effektiva” för 

kvinnor än för män. Det är dock både fråga om övergångar till reguljära 

arbeten och att kvinnor lämnar arbetskraften i något större utsträckning 

som ett resultat av att de har haft sådana (tidsbegränsade) offentliga 

arbeten. Med andra ord, utfallen bör inte ses som enbart positiva då det 

delvis har föranlett (kvinnliga) deltagare att lämna arbetskraften.  

En annan metastudie av arbetsmarknadspolitiska program är Card m.fl. 

(2015). I studien redovisas även vilka program som fungerar bättre eller 

sämre med avseende på deltagarnas kön. Av studien framgår att kvinnor 

rent generellt har större nytta av att delta i arbetsmarknadspolitiska 

program. Det program som framstår som mest effektivt för kvinnor är 

lönesubventioner följt av arbetsmarknadsrelaterad utbildning/praktik. 

Sämst effekt för kvinnor, med till och med signifikant negativa resultat 

när det gäller övergång till arbete, återfås för program som avser 

förstärkt övervakning och hot om minskad ersättning. Författarna drar 

slutsatsen att arbetssökande kvinnor verkar ha mest nytta av att delta i 

program som avser att höja deras humankapital, dvs. utbildningsinsatser 

respektive relevant arbetspraktik, samt lönestöd hos privata arbetsgivare. 

Författarna gör ingen direkt koppling mellan olikheter i programeffekter 

och nivån på kvinnligt arbetskraftsdeltagande i respektive land, så som 

Bergemann och van den Berg (2008). 6 

Endast ett fåtal studier inom arbetsmarknadsforskningen har haft som 

uttalat syfte att jämföra effekter av arbetsmarknadspolitiska program 

utifrån ett könsperspektiv. Två undantag, och studier som är intressanta 

för vår del, är följande: Den ena är en studie av Lechner och Wiehler 

(2011) som ser på olika arbetsmarknadspolitiska program i Österrike. De 

hittar starkare positiva effekter för kvinnor än för män. Skillnaden sägs 

dock huvudsakligen bero på metodiska tillkortakommanden. Författarna 

                                                           
6 I deras översiktsstudier ingår totalt 207 separata studier. Ungefär en fjärdedel av studierna är 
kopplade till de tyskspråkiga länder Österrike, Schweiz och Tyskland, en fjärdedel utgörs av 
studier kopplade till de nordiska länderna, de anglo-saxiska länderna utgör tio procent; de 
resterande tjugo procent utgörs av icke-OECD länder. Det enskilda landet som bidrar med flest 
resultat är Tyskland, följd av Danmark och Sverige.  



Arbetsmarknadspolitiska insatser för kvinnor och 
män 

 

 
 
 
 
 

12 

argumenterar och visar empiriskt nödvändigheten av att kontrollera för 

skillnader mellan kvinnliga deltagare och kvinnliga kontrollpersoner som 

lämnar arbetskraften för att de väntar (eller för att de ska få) barn inom 

en nära framtid. I följande avsnitt diskuteras mer i detalj vad deras 

resonemang bygger på.  

I en liknande studie av Caliendo och Künn (2015), baserad på data från 

Tyskland, skattas effekterna för kvinnor och män av program som ger 

stöd till egenföretagare. Caliendo och Künn hittar positiva effekter av 

stöd till egenföretagare, särskilt för kvinnor, och det även efter att de har 

kontrollerat för möjlig påverkan av föräldraskap. Deras slutsats är att det 

kan vara fördelaktigt för kvinnor (i Tyskland) att bli egenföretagare, då 

det kan göra det enklare att kombinera arbete, barn och familjeliv. 

En annan studie som är av intresse för oss kommer från Danmark. De 

institutionella förutsättningarna i Danmark är mer lika de i Sverige än i 

många andra länder, inte minst för att det kvinnliga 

arbetskraftsdeltagandet ligger på en motsvarande nivå som här. I studien 

som är baserad på randomiserade försök, undersöks betydelsen av 

förstärkta förmedlingsinsatser, tidiga och frekventa möten med 

arbetsförmedlare samt deltagande i program.7 Studien visar att kvinnor 

och män påverkas olika av att delta och kallas till program, se Maibom 

med flera (2012). Kvinnor som fick ta del av frekventa möten med 

arbetsförmedlare lämnade arbetslöshet för arbete snabbare än männen. 

När det gäller anvisningar till att delta i kortare utbildningsprogram 

finner de signifikanta ”annonseringseffekter” för män men inte för 

kvinnor som i stället valde att stanna kvar och delta. 8  

3 Metodiska överväganden 

Skattningar av effekter av arbetsmarknadspolitiska program innebär att 

man försöker konstanthålla för (mätbara) skillnader mellan deltagare 

och icke-deltagare. I regel ingår en mängd uppgifter, såsom ålder, 

utbildning, tidigare arbetslivserfarenhet, inskrivningstid, med mera. 

Vanligen skattas programeffekter för kvinnor och män i en och samma 

modell. Ibland skattas effekterna separat för kvinnor och män, men i 

regel nöjer man sig med att inkludera en indikator för kön i syfte att mäta 

(eller kontrollera för) eventuella skillnader i effekter av 

programdeltagande mellan könen.  

                                                           
7 Alla dessa program var obligatoriska, och endast arbetssökande med A-kassa ingick i 
försöket. 
8 Se också en studie av Lauzadyte och Rosholm (2008), som inte finner några större skillnader i 
programeffektivitet mellan kvinnor och män för olika arbetsmarknadspolitiska program i 
Danmark under perioden 1999 – 2004. 
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En avgörande faktor för en tillförlitlig effektutvärdering är det som 

brukar kallas för ”allt annat lika antagandet”.9 Som diskuterades i 

föregående avsnitt visar en del forskning att kvinnor, speciellt kvinnor i 

fertil ålder, kan behöva göra andra prioriteringar än män när det gäller 

vilken typ av anställning och vilka slags arbeten som de söker; det 

handlar då främst om skillnader i förutsättningar eller vilja att 

kombinera arbetsliv med familjeliv. Som en konsekvens av det arbetar 

kvinnor i större utsträckning än män deltid, blir inte erbjudna arbeten, 

alternativt söker inte arbete lika intensivt om de har planer på att inom 

en snar framtid skaffa barn. Även om en kvinna inte har för avsikt att 

skaffa barn kan hon av presumtiva arbetsgivare (men också av 

arbetsförmedlare) betraktas som om hon kommer göra det, vilket kan ge 

upphov till statistisk diskriminering på ett sätt som inte manliga 

arbetssökande råkar ut för. Ett sätt att hantera skillnader mellan kvinnor 

och män är att skatta effekterna för kvinnor och män var för sig, dvs. 

separat. Så länge kvinnor (män) som får ett program jämförs med andra 

kvinnor (män) som inte får insatsen skulle det innebära en bättre 

kontroll av systematiska skillnader för kvinnor och män i att bli 

matchade till insatser och eller att hitta ett arbete. I den mån kvinnor 

utsätts för diskriminering bör det vara lika mellan kvinnliga 

programdeltagare och kvinnliga jämförelsepersoner och därmed inte 

påverka tillförlitligheten av effektskattningarna. Det är dock inte givet att 

man genom en sådan uppdelning har löst ”allt annat lika”-villkoret helt 

och hållet. En del forskare har påpekat (se Lechner och Wiehler, 2011, 

och Caliendo och Künn, 2015, eller Månsson och Delander, 2011) att det i 

den statistiska modell som ligger till grund för utvärdering av 

arbetsmarknadspolitiska program bör ingå information om kvinnor som 

söker arbete vid tidpunkten för programbeslutet varit gravida eller inte. 

Om man inte kontrollerar för denna aspekt kan det finnas en systematisk 

olikhet mellan deltagare och kontrollpersoner då en påbörjad graviditet 

både kan ”förklara” vilka som (inte) anvisas till ett program, men också 

möjligheterna att hitta eller påbörja ett arbete efter att programmet 

avslutats. För att förstå hur ovanstående kan leda till missvisande 

resultat kan man se på följande exempel: en arbetssökande kvinna är 

gravid och berättar det för sin arbetsförmedlare, som då gör 

bedömningen att den arbetssökande inte bör delta i någon 

arbetsmarknadsutbildning (som i regel pågår i sex månader eller längre) 

eftersom den arbetssökande inte kan förväntas fullfölja sin utbildning på 

grund av sin graviditet. I en utvärdering som inte tar hänsyn till 

”graviditetsaspekten” kan en jämförelse av kvinnliga deltagare i 

arbetsmarknadsutbildning påverkas av systemiska skillnader mellan de 

kvinnor som deltar i programmet och de som inte gör det. Det är alltså 

fråga om en (okontrollerad) selektion som leder till att kvinnliga 

programdeltagare skiljer sig systematiskt från kontrollgruppen. Det 

                                                           
9  Det ska läsas synonymt med vad som på engelska brukar kallas för ”conditional 
independence assumption”. 
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innebär att det grundläggande kravet för en effektutvärdering, ”allt annat 

lika”-villkoret, inte är uppfyllt då det saknas kontroller för om en kvinna 

har varit gravid eller inte vid tidpunkten då insatsen började. Därmed 

blir de skattade effekterna i utvärderingen inte tillförlitliga.  

Arbetsförmedlingen registrerar inte om en arbetssökande kvinna är/varit 

gravid, än mindre i vilken graviditetsmånad hon befinner sig i. Ett sätt 

att kringgå denna ”informationsbrist” från ett utvärderingsperspektiv 

skulle kunna vara att utnyttja den information som finns om kvinnor 

som har fött barn eller tagit ut föräldrapenning samma år eller året efter 

att de deltagit i ett program, alternativt ingått i utvärderingen som 

kontrollperson. Det kan åstadkommas genom att koppla på information 

från SCB om inkomster och transfereringar kopplat till framtida 

barnafödande. Problemet är dock att denna information i viss mån kan 

tänkas vara ”endogen”. Med det menas att ett visst utfall av någon 

arbetsmarknadsåtgärd kan ha påverkat en arbetssökandes beslut att 

skaffa barn och eller ta ut föräldrapenning. Därmed blir en kontroll för 

föräldrapenning eller om den kvinnliga arbetssökande har fött barn 

senare vara beroende av utfallet av den arbetsmarknadspolitiska insatsen 

som vi avser att utvärdera. Med andra ord, det kan uppstå en slags 

ömsesidig växelverkan mellan den utfallsvariabel som vi analyserar och 

kontrollvariabeln (graviditet/senare barnafödandet), vilket kan leda till 

missvisande resultat.  

En annan tänkbar åtgärd är att endast inkludera de kvinnor som inte har 

fött barn under eller efter det år som studeras. I studien av Månsson och 

Delander (2011) exkluderas alla kvinnor som under uppföljningsperioden 

har fått en kod som säger att den arbetssökande har blivit avregistrerad 

av en känd orsak (”avaktualiseringskod 5”). 10  Författarna argumenterar 

att om en arbetssökande lämnar Arbetsförmedlingen för att hon ska föda 

barn bör hon skrivas in i denna kategori av ansvarig arbetsförmedlare. 

Det är en rimlig tolkning, dock kan även denna variabel delvis vara ett 

resultat av tidigare programdeltagande, och därför inte anses vara 

exogen till det vi avser att mäta, dvs. övergång till arbete. I avsaknad av 

bättre uppgifter framstår ett sådant tillvägagångssätt dock som 

acceptabelt. I analysen som presenteras längre fram används framtida 

föräldraskap för att kontrollera för olikheter bland deltagare och 

kontrollpersoner.11  

                                                           
10 En arbetssökande kan skrivas in i avaktualiseringsorsak 5 av flera anledningar, t.ex. då hen 
lämnar för att skrivas in hos en annan myndighet som Försäkringskassan, eller att hen börjar en 
utbildning som inte berättigar till CSN-ersättning.  
11 I studien av Jans (2003) utnyttjas det uppgifter om barnens födelsedatum för att bestämma 
vilka kvinnor väntade barn och hur det påverkade deras situation på arbetsmarknaden under 
1990-talet. 
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3.1 Undanträngning 

En arbetsmarknadspolitisk insats kan resultera i något som brukar kallas 

för ”undanträngningbias”: Anta att vi ser att deltagare i ett program har 

en högre övergång till arbete än jämförbara personer inskrivna på 

samma kontor som inte deltar i programmet. Den uppmätta skillnaden 

mellan grupperna tolkas då i regel som att programmet har en positiv 

effekt. Det vi dock inte vet är om dessa resultat bygger på att deltagare i 

programmet tog de jobb som vid mätningstillfället fanns tillgängliga på 

den lokala arbetsmarknaden, och det därmed blev svårare för de 

personer som inte deltog i insatsen att hitta ett arbete, dvs. att de som 

inte deltog fick sämre möjligheter på grund av att programdeltagare tog 

de jobb som fanns just där och då. I fall det totala antalet arbeten på den 

lokala arbetsmarknaden inte har blivit större genom de 

arbetsmarknadspolitiska insatser har det därmed endast skett en 

omfördelning av befintliga jobbtillfällen till den grupp som fick insatsen.  

En studie av Crépon med flera (2013) undersökte introduktionen av 

förstärkta coachningsinsatser för unga arbetssökande i Frankrike. De 

finner positiva effekter för män, men knappt mätbara effekter för 

kvinnor. Det visar sig dock att de positiva effekter för männen 

huvudsakligen var ett resultat av undanträngning, dvs. att män som 

deltagit i introduktionen av förstärkta coachningsinsatser fick jobb på 

bekostnad av män i kontrollgruppen. Då man kontrollerade för 

undanträngningen försvann den positiva effekten av programmet, dvs. 

programmet genererade inga ”nya” arbeten. En intressant aspekt är att 

denna form av undanträngning endast var mätbar för manliga 

arbetssökande, men inte för kvinnliga arbetssökande (en könsskillnad 

som forskarna inte hade förväntat sig att hitta). Skillnader i såväl effekter 

som undanträngning för resultaten av kvinnor och män kan vara 

betydelsefulla för vilka policyslutsatser som ska dras. Tyvärr har vi sällan 

möjlighet att uppskatta undanträngningseffekter av olika 

arbetsmarknadspolitiska program (det förutsätter i regel att man har 

möjlighet att utföra väldesignade randomiseringsstudier som är både 

kostnads- och tidskrävande), varför vi inte kan avgöra om positiva 

resultat beror på en total ökning av övergång till arbete (dvs. att man 

genom arbetsmarknadspolitiska insatser förbättrar matchningen på 

arbetsmarknaden), eller om ett ökat utflöde till arbete bland deltagare 

sker på bekostnad av andra arbetssökande.  

3.2 Utfallsmått 

Det är i regel arbeten med och utan stöd som studeras som utfall av 

arbetsmarknadspolitiska program i Arbetsförmedlingens utvärderingar 

och uppföljningar. Det skiljer sig från andra aktörer som granskar 

arbetsmarknadspolitiken i Sverige, som IFAU eller Riksrevisionen, eller i 
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studier som görs i andra länder.12 Där ses subventionerade anställningar 

i regel som arbetsmarknadspolitiska program och inte som ett reguljärt 

arbete. För vårt syfte i denna rapport, att se på könsskillnader av att delta 

i arbetsmarknadspolitiska programmen arbetsmarknadsutbildning, 

arbetspraktik och stöd till start av näringsverksamhet, är frågan om vilka 

utfall som ska studeras mycket relevant. I synnerhet som kvinnor i lägre 

utsträckning än män får subventionerade anställningar, t.ex. lönebidrag. 

Resultaten som redovisas kommer delvis att vara påverkade av skillnader 

i vilka personer som får tillgång till subventionerade anställningar. Som 

exempel kan man se på resultat för deltagare i arbetspraktik.  

I figuren nedan visas hur könsskillnaden i de uppskattade effekterna av 

att delta i praktik skiljer sig över tid beroende på vilket utfall som 

studeras. Linjerna visar på nettoskillnader i effektskattningar för kvinnor 

och män, där kvinnor bildar referensvärdet; värden större (mindre) än 

noll betyder att effekterna är större (mindre) för kvinnor än för män. Om 

man väljer att endast fokusera på utfallet arbeten utan stöd verkar 

programmet bättre för kvinnor än för män, dvs. den streckade linjen 

ligger ovanför den heldragna nollinjen i figuren för de flesta av de 

studerade åren. Om man inkluderar alla slags arbeten med eller utan 

stöd ändras bilden, och praktik framstår istället som bättre för män än 

för kvinnor. Med andra ord, den relativa skillnaden i utfallen mellan 

könen ändras beroende på vilket slags utfall som mäts i skattningarna.  

Det är vanskligt att uttala sig om vilket utfallsmått som är rätt och vilket 

som är fel. En del av de personer som fick lönestöd skulle ha kunnat få 

ett arbete även utan stöd, speciellt gäller det för personer med 

nystartsjobb. En studie av IFAU visar att fler än 6 av 10 av de som fick 

nystartsjobb hade kunnat få ett osubventionerat arbete, dvs. 

nystartsjobben tränger i viss mån ut ”vanliga” arbeten, se Liljeberg med 

flera (2012). Om man väljer att helt frångå att redovisa utfall med 

lönestöd skulle det innebära att en del personer som hade fått jobb 

(möjligen delvis med hjälp av programmet) antingen helt tas bort ur 

resultatredovisningen, eller att dessa räknas som fortsatt inskrivna på 

Arbetsförmedlingen och därmed inte sysselsatta. Det senare skulle vara 

missvisande då det likställer personer i arbete med stöd med personer 

som är arbetssökande vid mättillfället. Resonemanget gäller åtminstone 

då man ser på effekter av insatser som baseras på andelen personen i 

arbete respektive registrerad arbetslöshet efter en viss tidsperiod, så som 

görs i föreliggande studie.13 Dessutom skulle det strida mot definitionen 

                                                           
12 Se Månsson och Lundin (2015) för en diskussion kring olikheter i policyimplikationer baserad 
på olika avgränsningar av utfallsmått som används för att mäta effekterna av 
arbetsmarknadspolitiska program som exemplifieras genom att se på deltagare i arbetspraktik.  
13 I alternativa utvärderingsinsatser, t.ex. överlevnadsskattningar som fokuserar på snabbheten i 
utflöde till arbete, är det möjligt att ta bort (”censurera”) personer som får subventionerade 
anställningar eller arbete med lönestöd så att inte samma slags problematik uppstår. 



Arbetsmarknadspolitiska insatser för kvinnor och 
män 

 

 
 
 
 
 

17 

av att vara sysselsatt enligt Arbetskraftsundersökningarna (AKU), där 

även personer som har ett arbete med stöd räknas som sysselsatt. 14 

 
 

I den analysen som redovisas i avsnitt 4 kommer vi att presentera 

resultat mätt som   

a) arbeten utan stöd inklusive nystartsjobb, och  

b) arbeten med och utan stöd inklusive nystartsjobb.  

3.3 Datatillgänglighet 

En viktig aspekt är tillgång till relevant data. Det påståendet är tämligen 

trivialt, men är central för en tillförlitlig effektskattning. I de 

skattningsresultat som redovisa i denna studie tas det hänsyn till 

aspekter som ålder, utbildningsnivå, civilstånd, funktionsnedsättning, 

väntetid från inskrivningstidpunkt till programstart, antal tidigare 

inskrivningsperioder eller den totala längden på tidigare 

inskrivningsperioder, tidigare årsinkomst och socialbidrag. All denna 

information kan användas för att få en uppfattning om hur ”jobbnära” en 

person är, alternativt att det föreligger hinder som påverka ens möjlighet 

att bli anvisad till ett program och att hitta ett arbete. Personer som inte 

har bott i Sverige, och därmed saknar exempelvis uppgifter om tidigare 

års inkomster eller tidigare arbetshistorik, kan inte kartläggas på ett lika 

tillförlitligt sätt. Denna aspekt kommer att få allt större konsekvenser när 

det gäller att följa upp Arbetsförmedlingens verksamhet framöver med 

                                                           
14 Enligt den officiella arbetslöshetsstatistiken, som SCB ansvarar för, räknas ”personer som 
deltar i vissa arbetsmarknadspolitiska program som sysselsatta, t.ex. offentligt skyddat arbete, 
Samhall, start av näringsverksamhet eller anställning med lönebidrag eller anställningsstöd.” 
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tanke på de ökade antalet nyanlända som skriver in sig på 

Arbetsförmedlingen i samband med Etableringsuppdraget. Men det 

gäller i viss mån också de yngre som skriver in sig på 

Arbetsförmedlingen. På grund av deras låga ålder finns det inte så 

mycket data tillbaka i tiden som skulle möjliggöra en tillförlitlig 

kartläggning av deras särskilda behov och förutsättningar att hitta och 

påbörja ett arbete utifrån registeruppgifter. I de följande 

programskattningarna exkluderas personer under 25 år; antalet personer 

som ingick i Etableringsuppdraget är inte särskilt stor. Vår uppföljning 

slutar året 2013, då inflödet av nyanlända fortfarande var rätt begränsad. 

I kommande års uppföljningar lär deras andel bland deltagare i de 

studerade programmen blir mer betydelsefull och ställa oss inför en del 

utmaningar. 

4 Fördjupad analys av könsskillnader i 

arbetsmarknadspolitiska program som 

ges på Arbetsförmedlingen 

I genomgången av forskningen kring effekterna av 

arbetsmarknadspolitiska program framkom att arbetsmarknaden skiljer 

sig åt mellan kvinnor och män vilket i sin tur kan förklara en del 

olikheter i effektskattningar. Utifrån ett utvärderingsperspektiv har en 

del författare (se Lechner och Wiehler, 2011, och Caliendo och Künn, 

2015, eller Månsson och Delander, 2011) förespråkat att man bör ta 

hänsyn till om deltagare och/eller kontrollpersoner lämnar 

arbetsmarknaden för skaffa/ta hand om barn. I rapporten försöker vi ta 

hänsyn till detta genom att exkludera de arbetslösa som året efter det att 

de deltog i ett program (eller ingick som kontrollperson) enligt SCB:s 

register hade minst ett barn som var yngre än 4 år. Det hade varit 

önskvärd att kunna ha mer detaljerade uppgifter om barnens ålder för att 

på så sätt kunna följa tillbaka under vilka perioder en kvinna varit gravid 

eller inte. Sådan information finns i SCB:s register, dock var det inte 

tillgänglig i ramen för denna studie.15 Genom att exkludera dessa 

småbarnsföräldrar får vi en fingervisning om de tidigare erhållna 

skillnaderna mellan kvinnliga och manliga deltagare i utfall till arbete 

beror på systematiska skillnader mellan de som får barn eller har 

småbarn från övriga deltagare och kontrollpersoner. Modellen skattas 

separat för kvinnor och män för att öka tillförlitligheten i skattningarna 

utifrån ”allt annat lika antagandet” som diskuterades i avsnitt 3.16 Därav 

                                                           
15 Se Jans (2003) för ett exempel då sådana uppgifter har kunnat utnyttjas i en analys av 
betydelsen av att vara gravid eller småbarnsförälder på arbetsmarknadsutfall. 
16 Detta tillvägagångssätt innebär samtidigt att de redovisade resultaten inte är helt konsistenta 
med de som redovisas i Arbetsmarknadsrapporten 2016. I de skattningsmodellerna som ligger 
till grund för effektskattningar där matchas män och kvinnor i en och samma modell. Dessutom 
används det här OLS-regressioner i matchningssteget (med hjälp av statistikprogrammet 
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följer att vi kommer att redovisa om det finns skillnader mellan kvinnor 

och män som deltar i program, men inte om dessa skillnader är 

statistiskt säkerställda. 

För att kunna säga något om huruvida ett program påverkar 

möjligheterna för arbetssökande att få ett arbete behöver vi veta hur det 

skulle gått för de som tagit del av insatsen i fall de inte hade fått någon 

insats. Vilket såklart är omöjligt att få reda på eftersom en och samma 

individ inte både kan delta och inte delta i ett program under en och 

samma tidsperiod. För att komma runt detta problem används vid 

effektutvärderingar en s.k. jämförelsegrupp. Jämförelsegruppen ska vara 

så lik deltagargruppen som möjligt för att vi ska kunna säga något om 

vad som skulle ha hänt med individerna om de inte hade deltagit i 

insatsen. För det mesta skapas jämförelsegrupper genom att man 

försöker hitta personer som liknar deltagarna så långt som möjligt 

genom att studera observerbara egenskaper i register, s.k. obesvarbara 

egenskaper. Jämförelsen av hur den arbetsmarknadssituationen ser ut 

för personer med och utan insats efter en viss tidpunkt bestämmer 

effektens storlek. För att skapa en relevant jämförelsegrupp använder vi 

oss av en så kallad ”propensity score matchning”. Denna metod bygger 

på antagandet att alla faktorer som påverkar sannolikheten att påbörja 

ett program är observerbara i data. Genom dessa data kan vi skapa 

”statistiska tvillingar” där en av tvillingarna finns i respektive grupp av 

deltagare respektive kontrollpersoner. De data vi använder hämtas från 

SCB, där både uppgifter från Arbetsförmedlingen och uppgifter från 

andra myndigheter finns registrerade. Grundmodellen som används för 

våra skattningar och uppgifter om vilka variabler som ingår och de 

avgränsningar som görs, finns beskriven mer exakt i Gartell med flera 

(2012). Det ingår endast arbetssökande personer i analysen som fram 

tills att de påbörjar program inte tidigare har deltagit i något annat 

program. Avgränsningen sker för att vi ska kunna uttala oss om 

betydelsen av just det studerade programmet. Om vi skulle inkludera 

arbetssökande som tidigare deltagit i ett annat program skulle det bli 

svårt att uttala sig om att det var det studerade programmet som hjälpte 

personen till arbete, eller om det var en kombination av flera olika 

program. En annan avgränsning är att endast personer som är 25 år eller 

äldre ingår i undersökningen. 

4.1 Stöd till start av näringsverksamhet 

Nedan visas först resultaten från skattningar med vår ”vanliga” 

skattningsmodell, se figur 1. Som synes finns det stora uppmätta effekter 

av att delta i stöd till start av näringsverksamhet: sysselsättningen året 

efter att programmet påbörjades var ca 35 procentenheter högre än för 

                                                           
STATA), medan de effektskattningarna som finns i Arbetsmarknadsrapporten bygger på så 
kallade probit-skattningar (där statistikprogrammet SAS har använts).  
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jämförelsegruppen året 2013. Resultaten är till och med lite bättre för 

kvinnor än för män. Frågan är dock hur tillförlitliga dessa skattningar är 

utifrån föregående diskussion. I figur 2 visas resultaten då alla personer 

som hade ett barn under fyra år året efter de påbörjade programmet 

exkluderas från analysen.17 En sådan kontroll leder till att effekterna 

minskar för kvinnor med ett antal procentenheter; som en konsekvens 

visar sig resultaten för män och kvinnor vara nästintill identiska de 

senaste redovisade åren. Slutsatsen som kan dras är att en kontroll för att 

ha barn (i framtiden) leder till en mätbar skillnad i skattningarna, dock 

är skillnaden i relation till de absoluta effektstorleken relativt modest. 18 

Eftersom de generella effekterna av att delta i programmet är så stora blir 

den relativa betydelsen av denna kontroll förhållandevis liten. 

När man ser resultaten från effektskattningarna framstår stöd till start av 

näringsverksamhet som en mycket bra insats. Bilden behöver dock 

nyanseras något: det vi mäter är om personer lämnar 

Arbetsförmedlingen och inte återkommer. I tidigare uppföljningar har vi 

visat att (de deklarerade) inkomsterna för personer som påbörjat 

programmet periodvis varit sämre än för personer som inte fått del av 

insatsen, se Gartell med flera (2013). Riksrevisionen (2012) konstaterade 

att många av deltagarna redovisade (mycket) låga inkomster av sin 

verksamhet, speciellt gäller det för kvinnliga, utrikesfödda deltagare. 

 

  

                                                           
17 Att året 2013 saknas i redovisningen i figur 2 beror på att vi använder oss av uppgifter som 
ligger ett år framåt i tid; med den sedvanliga fördröjningen i uppdatering av uppgifter i SCB:s 
register betyder det att det uppstår en eftersläpning. Motsvarande gäller även figurerna 4 och 6 
som visas längre fram. 
18 Vi testade även att följa Månsson och Delander (2011) och plockade bort alla personer som 
lämnade Arbetsförmedlingen av känd orsak, det som anges som avaktualiseringsorsak 5 i 
Arbetsförmedlingens register. Det visade sig att resultaten var snarlika de som kommer fram då 
man väljer att exkludera de som har minst ett barn under fyra år året efter programmets start. 
Se Appendix, figur A1. 
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Figur 1. Effektskattningar enligt standardmodellen. 

 
 

 
Figur 2. Effektskattningar där vi tar bort personer som hade ett eller flera 
barn i åldern 0-3 år året efter deltagande i program eller blivit matchade 
som kontrollperson. 
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4.2 Arbetsmarknadsutbildning 

Figur 3 visar resultaten som motsvarar den ”vanliga” avgränsningen. De 

skattningar som exkluderar personer med barn under 4 år året efter 

deltagandet presenteras i figur 4. Båda figurerna visar på lite mindre 

effekter för kvinnor jämfört med männen, speciellt under det första 

decenniet av tvåtusentalet, men överlag är det små skillnader mellan 

skattningarna redovisade i figur 3 respektive figur 4. Rent allmänt verkar 

det endast finnas små skillnader mellan kvinnor och män när det gäller 

effekterna av att delta i arbetsmarknadsutbildning. Dock föreligger det 

något svagare resultat i slutet av den observerade perioden (året 2012) 

för kvinnor.  

Som uppmärksammats i tidigare uppföljningar av 

arbetsmarknadsutbildningen finns det en tydlig skillnad mellan kvinnor 

och mäns deltagande i olika inriktningarna av 

arbetsmarknadsutbildningen. 19 Kvinnor deltar i större utsträckning i 

yrkesutbildningar kopplade till kundservice, kontor, restaurang, eller 

vård medan män huvudsakligen deltar i utbildningar kopplad till yrken 

inom transport, industri och bygg. Jämförs andelen som får arbete efter 

att ha deltagit i arbetsmarknadsutbildning av olika inriktningar med 

andelen deltagande kvinnor i respektive inriktning får man en negativ 

korrelation. Det indikerar att kvinnor i större utsträckning deltar i 

yrkesutbildningar med något sämre chans till arbete. När det gäller 

kvinnor, speciellt utrikesfödda kvinnor, har det i olika omgångar funnits 

önskemål från regeringen om att öka den kvinnliga andelen i olika 

arbetsmarknadspolitiska insatser.20 Det resulterade i att 

Arbetsförmedlingen upphandlade utbildningar (t.ex. inom kundservice) 

som inte hade som främsta syfte att avhjälpa en hög efterfrågan på 

arbetsmarknaden, utan snarare handlade om att få vissa grupper av 

arbetssökande in i (arbetsplatsnära) aktiviteter; det gällde inte minst 

utrikesfödda kvinnor som kunde anvisas till motsvarande utbildningar 

för att rusta dessa för arbetsmarknaden.  

                                                           
19 Uppgifter redovisas mer i detalj i jämställdhetsbilagan till Arbetsmarknadsrapporten 2014. 
20 Se sammanställningen av styrsignaler från regleringsbreven och budgetpropositionen i 
Appendix till den fördjupande analysen av arbetsmarknadsutbildningen, se Arbetsförmedlingen 
(2014).  
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Figur 3. Effektskattningar enligt standardmodellen. 

 
 
Figur 4. Effektskattningar där vi tar bort personer som hade ett eller flera 
barn i åldern 0-3 år året efter deltagande i program eller blivit matchade 
som kontrollperson.
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4.3 Arbetspraktik 

Slutligen visas skattningar av effekter av att delta i arbetspraktik. Det blir 

ingen större skillnad då man använder sig av den ”vanliga” 

skattningsmodellen, se figur 5, och en modell där vi exkluderar de 

personer som enligt SCB:s uppgifter har barn som är yngre än 4 år året 

efter de påbörjade programmet eller ingick som kontrollpersoner, se 

figur 6. Därmed finns det inte anledning att tro att olikheter med 

avseende på familjeplanering bland deltagare och kontrollpersoner skulle 

ha någon större betydelse för skattningsresultaten. Generellt ser man att 

skattningarna av effekterna ökar något i figur 6 jämfört med figur 5, men 

skillnaden är marginellt mellan könen. 
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Figur 5. Effektskattningar enligt standardmodellen. 

 
 
Figur 6. Effektskattningar där vi tar bort personer som hade ett eller flera 
barn i åldern 0-3 år året efter deltagande i program eller blivit matchade 
som kontrollperson. 
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5 Slutsatser 

De resultat som redovisas i rapporten visar att effekterna av att påbörja 

ett arbetsmarknadspolitiskt program är ungefär lika för kvinnor och 

män. Det förekommer visserligen skillnader i effekterna under enstaka 

år, som för arbetsmarknadsutbildningen under senare tid, men det är 

svårt att finna belägg för förekomsten av systematiska skillnader i de 

behandlingseffekter mätt i utflöde till arbeten som uppmäts mellan 

könen. Utifrån det resultatet bör en slutsats vara att det inte finns någon 

särskild anledning att prioritera varken kvinnor eller män till någon av 

insatserna utifrån ett rent effektivitetsperspektiv om man ser till 

programmen över lag. Med det menas att om man vill åstadkomma en 

mer ”effektiv” arbetsmarknadspolitik med hjälp av de tre 

arbetsmarknadsprogrammen bör faktorn ”kön” inte spela någon 

avgörande roll.  

Studier från andra länder (som redovisades i föregående avsnitt) visar på 

rätt stora skillnader i effekter för kvinnor och män. Särskilt i länder där 

det är svårt för kvinnor att kombinera arbets- och familjeliv. Resultaten 

av effektutvärderingarna i denna studie visar däremot inte på någon stor 

känslighet av de uppmätta effekterna utifrån de avgränsningar som görs 

med avseende på eventuellt senare barnafödande. Visserligen föreligger 

det ibland en mätbar påverkan, och det kan därför vara motiverat att 

bygga in kontroller för att ta fram mer rättvisande bild av hur stora 

effekterna är av att delta i arbetsmarknadspolitiska program, men över 

lag handlar det om relativt små justeringar i skattningsutfallen. Våra 

resultat kan tolkas som att effekterna av delta i arbetsmarknadspolitiska 

program blir mer lika mellan könen då arbetsmarknaden och yrkes- och 

familjelivet är mer jämställt. Det senare resultatet styrker samtidigt tesen 

att utvärderingar av arbetsmarknadspolitiska program i länder med lågt 

kvinnligt arbetskraftsdeltagande behöver tolkas med stor försiktighet vad 

det gäller deras validitet i ett svenskt sammanhang.  

En intressant aspekt är att kvinnor och män tycks kunna påverkas olika 

av att bli anvisad till program. Enligt en dansk studie (Maibom med 

flera, 2012) hade män en större benägenhet att lämna till arbete då de 

kallades till ett arbetsmarknadspolitiskt program, medan motsvarande 

utflödet till arbete inte återfanns för kvinnliga arbetssökande som valde 

att stanna och delta i större utsträckning. Fler effektstudier av den 

svenska arbetsmarknaden bör ta upp frågan om skillnader i utfall mellan 

könen, men även analysera möjliga olikheter i hur programmen påverkar 

kvinnor och män. Svar på dessa frågor kommer kunna leda till en bättre 

och mer effektiv arbetsmarknadspolitik.  

Framtidens arbetsmarknad kommer att se annorlunda ut än dagens, inte 

minst lär den blir alltmer uppdelad utifrån de utbildningskrav som ställs 

på arbetskraften. Enligt en av regeringen tillsatt expertgrupp 
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(”Analysgruppen arbete i framtiden”) kommer teknikutveckling och 

innovationer att leda till en ökad efterfrågan på arbetskraft med längre 

utbildning samtidigt som efterfrågan på arbetskraft med medellång 

utbildning (”mellanskiktet”) kommer att minska, se Regeringen (2016). 

Möjligheterna för kvinnor att hävda sig på den marknaden bör, allt annat 

lika, vara goda då kvinnor i genomsnitt är bättre utbildade än vad män 

är. Arbetsförmedlingens roll för de mer välutbildade arbetssökande bör 

främst handla om att vara en effektiv mötespunkt för arbetssökande och 

arbetsgivare, där Arbetsförmedlingen bör se till att tillhandahålla 

smidiga matchningsverktyg. Kvinnor (med bättre utbildning) har i olika 

uppföljningar visat sig dra större nytta av aktivt förmedlingsarbete i form 

av t.ex. jobbcoaching än vad manliga arbetssökande gör, se t.ex. Liljeberg 

m.fl. (2012). Även information om den uppmätta kvaliteten hos 

leverantörer av jobbcoachningsinsatser används i större grad av (bättre 

utbildade) kvinnor, se Gerdes (2015). Sådana könsneutrala informations- 

respektive matchningsverktyg bör utgöra ett led i att bryta den 

könssegregerade arbetsmarknaden. Dessutom behöver 

Arbetsförmedlingen bli bättre på att minska ojämställdheten mellan 

könen när det gäller beviljande av subventionerade anställningar, samt 

se över anvisningar till olika inriktningar på arbetsmarknadsutbildning.  

En stor utmaning är och kommer att fortsätta att vara de arbetssökande 

med lägre utbildning, inte minst personer som kommer som nyanlända 

till Sverige. Enligt ovan nämnda rapport, se Regeringen (2016), kommer 

den minskade tillgången på jobb i mellanskiktet av arbetsmarknaden att 

resultera i en ökad konkurrens om jobben med lägre kunskapskrav. Inte 

minst kvinnorna i gruppen nyanlända, med i genomsnitt något större 

andelar med endast förgymnasial utbildning, befinner sig därför i en svår 

situation på den svenska arbetsmarknaden.21 I vilken utsträckning 

Arbetsförmedlingen bör prioritera att motverka könsstereotypa 

uppdelningar, t.ex. genom att anvisa kvinnor till 

arbetsmarknadsutbildningar inom mansdominerade yrken, behöver då 

vägas emot de arbetssökandes möjligheter att komma in på 

arbetsmarknaden överhuvudtaget. Hur de två målen ska vägas mot 

varandra är inte givet.  

                                                           
21 Se SCB: Utbildningsnivå efter födelseland och kön 2014, 25–64 år 

http://scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Utbildning-och-forskning/Befolkningens-utbildning/Befolkningens-utbildning/9568/9575/166702/
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Appendix 

Figur A1. Effektskattningar där vi tar bort personer som försvann på grund 
av känd anledning.  
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