
 

 

 

 

1. Slöseri med kvinnor? 

Vad förlorar samhället på att många kvinnors kompetens inte används till fullo 

eftersom de arbetar deltid? I framtiden kommer det enligt många prognoser att 

saknas personal inom bland annat vård och omsorg.  Hur ser de nordiska ländernas 

nutida och framtida behov av arbetskraft ut inom olika områden av 

arbetsmarknaden? Att omvandla deltidstjänster till heltidstjänster kan vara en väg att 

delvis täcka det framtida behovet av arbetskraft. I detta seminarium diskuteras 

kvinnor som outnyttjad arbetsmarknadsresurs. 

Medverkande: 

 Anna-Karin Wall, utredare, Svenska kommunalarbetareförbundet (SE) 

 Sven Fernlund Skagerud, projektledare, Falun kommun (SE) 

  

2. Välfärdstjänster som hjälper eller stjälper? 

Seminariet är inställt. 

3. Vem orkar jobba heltid? 

Vilken betydelse har ett allt mer pressat arbetsliv, sjukskrivningar och en liten 

möjlighet att påverka sin arbetssituation för andelen deltidsarbete? Går det att tala 

om frivillig deltid om anställda upplever att de slits ut i förtid genom att arbeta 

heltid? Det finns på en ambition inom delar av arbetslivet att omvandla 

deltidstjänster till heltidstjänster. Men det förutsätter ett hållbart arbetsliv. Hur 

arbetar arbetsgivare i de nordiska länderna med att skapa incitament för att vilja och 

kunna arbeta heltid? Detaljhandeln är ett exempel på en bransch där män och 

kvinnor arbetar olika vad gäller del-/heltid trots att det är ungefär samma arbete. I 

detta seminarium diskuteras både vilken betydelse arbetsmiljön och könssegregerade 

arbetsplatser har för deltidsarbetet. 

Medverkande: 

 Joa Bergold, utredare, LO (SE) 

 Cathrine Egeland, forskningsleder, Arbeidsforskningsinstituttet (NO) 
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 Steinunn Rögnvaldsdóttir, MA, som har skrivit om det isländska 

pensionssystemet betydelse för kvinnors pensioner (presentation på engelska). 

(IS) 

  

4. Varför jobbar män så mycket? 

Betydligt färre män än kvinnor arbetar deltid. Män har fortfarande 

huvudförsörjningsansvaret i familjer i Norden. Hur resonerar män kring det 

ansvaret? Får männen betala priset för kvinnors deltidsarbete? Borde fler män arbeta 

deltid för att uppnå jämställdhet i familjer och på arbetsplatser?  Är det något som i 

så fall borde återspeglas i de nordiska ländernas jämställdhetspolitik? Finns det 

redan olika lösningar i de nordiska länderna som påverkar mäns deltidsarbete? I 

detta seminarium diskuteras varför heltid är en norm för många män. 

Medverkande: 

 Jörgen Larsson, sociolog, Chalmers tekniska högskola, som skrivit en 

avhandling om män som arbetar deltid (SE) 

 May-Linda Magnussen, sosiolog, Agderforskning, som skriver en avhandling 

om mäns försörjaransvar (NO) 

  

5. Ger mindre inkomst sämre lön? 

Att arbeta deltid ger självklart mindre inkomst. Men påverkar det också lönenivån? 

Blir deltidsarbetande lägre prioriterade när löner sätts och får de en sämre 

karriärutveckling? I detta seminarium diskuteras jämställda löner utifrån en satsning 

Island gör genom en likalönkommitté. 

Medverkande: 

 Rósa Guðrún Erlingsdóttir, specialrådgivare, Välfärdsministeriet (IS) 

 Maríanna Traustadóttir, seniorrådgiver for ligestilling, ASI (IS) 

 Stefan Carlén, förbundsekonom , Handelsanställdas förbund (SE) 

 


