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Inledning 

• Stor fråga – liten studie  

• Syfte: beskriva och jämföra deltidsarbetande 

kvinnors och mäns situation vad gäller 

arbetsmarknad och ekonomi med 

heltidsarbetandes i de fem nordiska länderna 

• Definition av deltidsarbete: 

Eurostat:  för Island, Norge och Sverige 
överenskommen arbetstid om 1-34 tim/vecka, 
för Danmark och Finland efter svar på fråga 
om man arbetar heltid eller deltid 

European Social Survey: överenskommen 
arbetstid om 1-34 tim/v deltid, 35 tim/v+  
heltid 
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Mina punkter 

 Deltid och heltid bland kvinnor och män 
1995-2012 

 Ofrivilligt deltidsarbete bland kvinnor och 
män 1995-2012  

 Skäl till deltid bland kvinnor och män  

 Deltidsarbetets inverkan på pensionen – 
typfall 

 Missnöje med lön och ekonomiska 
svårigheter 

 Arbetstillfredställelse och livstillfredställelse 

 



Andel deltidsarbetande av sysselsatta kvinnor och 
män 25-64 år 2012. Procent. 
 

Källa: Eurostat, egna bearbetningar 



  

Andel deltidsarbetande av sysselsatta 

kvinnor 25-64 år 1995-2012 Procent 

 

Källa: Eurostat & svenska AKU, egna beräkningar 



Andel deltidsarbetande av sysselsatta män 

25-64 år 1995-2012. Procent (Större skala) 

 

Källa:  Eurostat & svenska AKU, egna beräkningar 



Ofrivillig deltid= Uppger att de arbetar deltid p g a att 
de inte kan hitta heltidsarbete. De som ej kan få heltid i 
sitt jobb och de som inte kan hitta annat arbete 
 
 

Källa: Eurostat, egna bearbetningar 
 

Ofrivillig deltid bland deltidsarbetande kvinnor 
och män 25-64 år 2012. Procent 



1= Ofrivillig deltid, kvinnor 

2= Arbetslöshet, kvinnor 

3= Ofrivillig deltid, män 

4= Arbetslöshet, män 
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Deltid och pension - typfall 

• Typfallen är de samma för alla fem länder 

• Kvinnor födda 1975 

• Undersköterskor och grundskollärare 

• I varje yrke: En kvinna heltid alla år,  

   en 75% i 10 år övriga år heltid 

• Arbetar lika många år i varje yrke o land 

• Två barn födda 2001 och 2003 

• Alla har (bara) betald föräldraledighet  

• Beräknat total allmän pension för varje land  

 

 

 



Typfall(forts) 

• Folkpension, inkomstpension, ATP resp. 

tjänstepension utgör olika stor del av pensionen i 

de olika länderna 

• Deltidsarbete har olika inverkan på pensionen 

beroende på pensionssystemets utformning 

• Vi har gjort beräkningarna för Sverige men har fått 

hjälp av Ole Beier Sørensen för Danmark, Suvi 

Ritola för Finland, Steinunn Rögnvaldsdóttir för 

Island and Fredrik Haugen för Norge 

• Typfallen skiljer sig från verkliga personer främst i 

att de arbetar kontinuerligt och fler år 
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Pensionsberäkningar,  
heltid=100 
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Typfall: Resultat  

• I Finland, Island och Sverige får de 

deltidsarbetande 5-6 % lägre pension än de 

heltidsarbetande 

• Motsvarar hur mycket mindre de har arbetat  

• I Danmark och Norge påverkas pensionen 

nästan inte alls av deltidsarbete 

• Danmark: folkpensionen är inte inkomstrelaterad 

utan kompenserar för lägre inkomst, ATP-poäng 

ges för föräldraledighet. Bara tjänstepensionen 

påverkas av deltid och den utgör liten del av 

pensionen 

 

 



Typfall: Resultat (forts) 

• Norge: Den som heltidsarbetat i offentlig sektor i 

minst 30 år får full tjänstepension 

• Kompensation för vård av barn ges tills yngsta 

barnet är fem år, dvs för sju år för typfallen 

• Men: ges bara till den som förkortar sin arbetstid 

• Sverige: kompensation för vård av barn ges tills 

yngsta barnet är fyra, dvs för sex år för typfallen 

• Till både heltidsarbetare och deltidsarbetare 

• Undersköterskorna kompenseras enligt samma 

alternativ, ges även till den deltidsarbetande 

läraren. Heltidsläraren ges ett högre alternativ. 

• Därför något större effekt av deltid bland lärare  

 

 

 

 



Typfall: Slutsats 

• I det danska och norska 
pensionssystemet subventioneras 
deltidsarbete av andra skattebetalare – 
de som arbetar heltid 

• I Norge och Sverige förlorar barnlösa 
mer på att arbeta deltid än de som har 
barn 

 

 

 



Anser sig få lön efter förtjänst 2010, procent 

 

Källa: European Social Survey, egna bearbetningar 



I hög grad varit tvungen att klara sig på 

lägre hushållsinkomst senaste tre åren 2010, 

procent [A great deal ] 
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Island: Hur är din levnadsstandard idag (2009) jämfört 

med före finanskrisen?, procent. [Very or rather much 

worse.]  

2013-10-21 Källa: Health and well-being of the Icelandic population 
2009 
 



Andel missnöjda med arbetet 2010, procent. 

[Dissatisfied] 
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Källa: European Social Survey, egna bearbetningar 
 



Mycket nöjd med livet som helhet 2008 och 

2010, procent [Very satisfied ] 
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Källa: European Social Survey, egna bearbetningar 
 



Island: Livstillfredsställelse 2009 

[Very satisfied ]  

2013-10-21 Källa: Health and well-being of the Icelandic population 
2009 


