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Sammanfattning1

på arbetsmarknadenförändringarStora

anställningartidsbegränsadeökande inslagmedsamhälleDagens ett av
genombrott.industrialismenstiden föreåtergång tillkan tyckas envara

tillfälligafamilj medsinförsörjde sig ochvanligtdetDå att manvar
Indust-jordbruket.sysselsättning i detmellan perioderarbeten egnaav

industrin blev iden-arbete inommedfördeSverigerialiseringen attav
socialpolitikutformadstatligtheltid.anställning på Enmed fasttiskt

Välfárdssamhället1930-talets krisår.efterunder ochsin börjantog
reformer påOlikadeltidsarbetet.därmed ocksåochbörjade framväxa

arbetskraftsdeltagandebidragit till ökathararbetsmarknaden ett men
barnomsor-utbyggnadendeltidsarbetet,ökningtillockså t.ex. avaven

för småbarns-arbetstidförkortadföräldraledigheten,betaldadengen,
halvhadeår 1965Omkringstudieledighettillföräldrar, rätt enm.m.

ochsnabbtökade antaletDärefterdeltidsarbete.människormiljon om-
människor år 1980.fattade miljonen

deltidsarbetslösaFler

i Sve-relativt konstanttid varitunder långdeltidsarbetande harAntalet
minskatdeltidsarbetandehar desysselsattaandel derige. Som enav

del-drygt 900 000dag hartio åren. Iunder deaning senaste personer
kraftigtökatdäremothardeltidsarbetslösaSverige.tidsarbete i De

Ökningen uppbärför demsärskilthar varit1990-talet.under stor som
tredubblatshararbetslöshetskassa. Denfyllnadsersättning från gruppen

deltids-ochdeltidsarbeteBådetioårsperioden.under den senaste
helt kvinnor.arbetslöshet domineras av

jobbtillfälligaKraftig ökning av

1990-taletsoch underallt fleranställningama blirtidsbegränsadeDe
tillfälligadomineratsnyanställningamaharkraftiga lågkonjunktur av

anställ-tidsbegränsadsvenskarhalv miljonharanställningar. Nu enen
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ning. Alla fakta tyder på fortsatt ökning och förskjutning frånen en mer
fasta tillfälliga jobb vikariat, till lösa fonner, projekt-som mer som
anställningar och behovsanställningar.

Strukturella och konjunkturella faktorer

Deltidsarbetets utveckling tycks främst ha haft strukturella orsaker,
under 1970-talet till del dikterade hushållens behov. Från 1980-stor av
talet blir företagens behov flexibel personalresurs, särskiltav en mer
inom tjänstesektom, mycket framträdande faktor.en

När det gäller tillfälligt anställda finns endast data från 1987 och
deltidsarbetslösheten finns dokumenterad från 1990. Med så korten
tidsserie måste slutsatser konjunkturella och strukturella sambandom
med nödvändighet bli försiktiga.

Deltidsarbetslösheten uppvisar emellertid klart samband med denett
konjunkturella utvecklingen i landet. förefallerDet ha blivit acku-en
mulation deltidsarbetslösa under de dåliga åren. Omstruktureringenav
inom den offentliga sektorn har också spelat avgörande roll fören
denna utveckling.

Ökad anpassning

Arbetsgivama utvecklingen nödvändig följdärattmenar en av nya
konkurrenssituationer och kundkrav. Lagstiftningen har också succes-
sivt till utvecklingen. offentligInom sektor framhållsanpassats ned-
skärningar ökande effektivitetskrav ligga bakom utvecklingen.samt

konkurrensenOm arbetskraften ökar eller kompetens- och kva-om om
litetskraven i produktionen skärps kommer arbetsgivarna sannolikt iatt

utsträckningstörre söka lösningar där de anställda erbjuds fastamer av
heltidsanställningar.

Flexibilitet i praktiken

Inom för nuvarande arbetsrätt sker också olika anpassningarramen som
konjunktur, respektive kundanpassadsäsongs- arbetstid; lån/utbyte av
personal mellan företag, breddning kompetens hos personalen förav
fler uppgifter, s.k. tvättstugeschema Bemanningsföretagensm.m.
framväxt också bådeär erbjuda flexibilitetsätt för inhyrandeett att
företag samtidigt de anställda i bemanningsföretagen får fastsom
anställning och heltidsarbete.
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särskiltBehovsanställda utsatta

Även hellretidsbegränsad anställningde harmajoriteten som enavom
goda.relativt Detför mångaförhållandenaanställdafastvill ärvara

med tidsbegränsatstudierkombinerarframför allt degäller t.ex.som
projekt-hardeoch mångaprovanställninghardearbete, somavsom

anställdatidsbegränsatde80 attanställning. Närmare procent anserav
tidsbegränsadlämnarflestaarbete.tillräckligt med Deharde ensom

studiertillmånga gårsådan,påbörjadet föranställning gör att en ny
Förhållandevis få gåranställning.fastandel fårmindreochetc. enen

arbetslöshet.till
tid,relativt kortunderarbetslösaarbetslösablirDe öppetärsom
förarbetsmarknadsprogramerbjudsdeberor påblandvilket attannat

efter 100denna, dvs.försigdelångtidsarbetslösa gränsennärmarnär
för Inommånaderrespektiveförarbetslöshetdagars vuxna.sexunga

behovsanställdademångaanställda hartidsbegränsat enavgruppen
lågutbildade ochbland demställning, mångasärskilt ärutsatt yngre.

kvinnor.dominerasGruppen av

inlåsninglågutbildade riskerarkvinnorMedelålders och yngre

arbetstid.sin Gruppennöjda meddeltidsarbetandeHuvuddelen de ärav
fler i dennaställning,generellt ha ägerintekan t.ex.sägas svagen

Blandallmänhet.befolkningen iförgällerbostad vadsin än somgrupp
kvinnorlågutbildademedelålders ochdeltidsarbetslösade utgör yngre
deltids-ibli inlåstariskerarmed dagensdock attsystemsomen grupp

heltidsanställdaifrån sinaallt längredeDärmed kommerarbetslöshet.
deltids-kompetensutveckling eftersomkarriär- ochvad gällerkollegor

exempelvis kompe-föri frågakommerutsträckninganställda i mindre
tensutveckling.

med hel-jämförtarbetsmarknadsprogramdel ifår också mindreDe
tidsgränsinte någondeltidsarbetslösa finnstidsarbetslösa. motsva-För

arbetsmarknads-påinnebär kravheltidsarbetslösarande den för som
kvarblir ocksåMångalångtidsarbetslöshet.alternativ tillsomprogram

lång tid.deltidsarbetslöshet underi

könsskillnaderspeglarDeltidsarbete

fråga åter-gradi högdeltidsarbetslöshetochDeltidsarbete är somen
arbetsmarknaden. Detoch kvinnor påskillnaden mellanspeglar män

del-ocksåhandel.och Mänvård,inom ärfrämstförekommer omsorg
tycks kunnatid och dekortaremyckettidsarbetslösa under ta varaen
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möjligheterna till omställning via arbetsmarknadspolitiken i större
utsträckning kvinnorna.än

Utredningen har på många blivit uppmärksammadsätt delatt en
deltidsarbetslöshet förekommer därför de berörda arbetena föratt är

utföra på heltid, s.k. stålmansjobb.tunga att Det traditionelltrör
kvinnodominerade arbeten inom vården. finnsDet enligt utredningen
anledning Fördjupa kunskaperna kring dessa förhållandenatt då det för
närvarande tycks finnas begränsade fakta i ämnet.

Arbetsförmedlingen

deltidsarbetslösaDe har fått markant mindre del de arbetsmark-en av
nadspolitiska åtgärderna heltidsarbetslösa.än En del de deltids-stor av
arbetslösa har sådana arbetsförhållanden det svårt kompletteraatt att
deras deltidsarbete med arbete eller arbetsmarknadspolitiskett annat en
åtgärd.

Behovsanställda förefaller ha omställningsbenägenhetstörre änen
deltidsarbetslösa, och likaså bättre förutsättningar få fast heltids-att ett

Ävenarbete. denna missgynnad detär gäller tillgången tillnärgrupp
arbetsmarknadspolitiska åtgärder, de har ändå fått väsentligtmen en

del de deltidsarbetslösa.större än

Andra lösningar

finnsDet exempel på många projekt för lösa deltidsarbetslöshets-att
problemet under de 10 till 15 åren, de har i allmänhetsenaste intemen
givit några bestående resultat. Utredningen har redovisat två exempel
på lösningar kan genomföras frivilliga åtaganden ellersom genom

avtal. Det Kiviksmodellen syftarär till skapa hel-genom ena attsom
tidstjänster och deltidstjänster högremed timinnehåll inom den kom-
munala sektom. Deltidshuset i Arbetsförmedlingens regi är ett annat
exempel, där erbjuder kompetenshöjande insatser på tiderman som

dem med oregelbundnaäven arbetstider.passar
Bemanningsföretag i privat eller statlig regi exempel påär ett en

flexibel lösning både för företag och individer. Arbetslösa och tidsbe-
anställda fårgränsat fast anställning och arbetar uthyrda på olikasom

företag Östergötlandoch organisationer. Industrikompetens i AB är ett
exempel på branschägt bemanningsföretagett med inriktning lång-på
siktig komptensutveckling.
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Konkurrenssnedvridning

subven-indirektinnebärarbetslöshetsersättningenUtformningen enav
inomdvs.vanlig,särskiltdeltidsarbetslöshet ärdärbranscherdetion av

ochhotell-ochhandel restau-inomutbildningoch samtvård, omsorg
utfyllnadfådeltid kananställningfastharrangverksamhet. Den som

praktiken,iinnebärdagar. Detunder 300arbetslöshetsersättningenfrån
periodheltid,sökerochtjänstgöring omhar 80 endenför procentssom

begräns-ingenfinnsdeltidsanställdetillfälligtdenår. Förnästan sex
kandettaMedfyllnadsersättning. systemfåkan entiddenning manav
snabbtarbetsstyrkaflexibelmyckettilltillgångfå somarbetsgivare en

kostnadlägre änväsentligttillochså behövsi tidkan enomupp
övertidsersättning.heltidsanställdas

omställningförSmå incitament

fyllnadsersättningochdeltidslönmeddeltidsarbetslösadeMånga av
hel-haft vidskulleden demedjämbördigsituationekonomiskhar en
eko-innebäramed sämreochtillheltidsarbeteskulleIblandtidslön.

heltidsarbetslösa ersätt-ärmarginaleffekter. Förs.k.grundnomi av
be-lägrebetydligtför mångalön,tidigare80högstningen procent av

enskildedenförIncitamenten attförsäkringen.itakets.k.detroende
små.såledestidönskaderbjuda ärkanintearbetsgivaredenlämna som

val-inforställasbehöverintearbetsgivareninnebärSystemet att
dennesåarbeteteller attanställdedenförlorasituationen arrangeraatt

sek-inomdettakanolyckligt sägasSärskilttid.önskad varaerbjuds
kommandevilja,politisksåväldärutbildningochvård,torerna omsorg

fortalarkvalitetskravökanderekryteringsbehov ensamtmycket stora
exempelFleraheltidsanställningar.fastatillomställningsnabb mer av

kostnader.ökadeinnebärintefinns,lösningarstrukturellavisar somatt

huvudförslagUtredningens

fårställningmedinnebärhuvudforslag attUtredningens svaggrupper
arbetsmarkna-ställningstarkaresiktoch påutgångslägebättre enett

förändringarstrukturellapåskyndainriktasHuvudforslaget attden.
anställningsformeranställningar,och fastaheltids- somtill avmer

förbätt-åstadkommasärskiltAvsiktenföredrar. attanställda ärflertalet
respek-deltidsarbetslöshetifastnarnulägetideförringar somgrupper

Dessabehovsanställningar.anställningsformerlösa t.ex.korta,itive
kvinnor.lågutbildademedelåldersochdomineras ungaavgrupper
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Förslaget består systematisk prövning och bättreav en mer stödett
för åstadkommaatt nödvändiga anpassningar hos nuvarande arbets-
givare, där den deltidsarbetslösa eller behovsanställda har sin anställ-
ning. Förslaget innebär bortre parentes då prövotiden för denen
aktuelle arbetsgivaren upphör. Det blir också svårare för dem att
rekrytera till deltidsarbete bland dem söker heltidsarbete,som man
tvingas bemanna med arbetssökandeatt vill arbeta deltid. Densom en-
skilde erbjuds möjlighet delta i arbetsmarknadsprogramatten ett på
heltid nuvarande arbetsgivare inte kan erbjudaom önskad tid.

Utredningen föreslår också tvåårigt projektett för etableraatt mer
branschanknutna bemanningsföretag komplement till deett mångasom
andra lösningar krävs för klara ökande kravatt flexibilitetsom i
produktionen och förväntningar trygghet i anställningen.

Huvudförslaget i korthet

Utredningen föreslår den vill ha fyllnadsersättningatt från arbets-som
löshetskassa måste uppvisa intyg från sin arbetsgivareett denne inteatt
kan erbjuda tid. Ett sådant intyg ska uppvisas delsmer för fåatt ersätt-
ningen första gången, dels efter månader. Intyget ska tillställassex
arbetslöshetskassan underlag för utbetalning ersättning.som Arbets-av
förmedlingen ska också få del intyget underlag i diskussionenav som

den enskildes handlingsplan.om
Genom med intyg fårsystemet den enskilde och arbetsgivaren ett

instrument stöd för lösning.som Samtidigt fårresonemang om en
arbetslöshetskassan stöd för den särskildaett prövning den redan ärnu
ålagd halvårsvis.göraatt

Under de 52 veckor föregår den bortre parentesen försom arbets-
givaren, utgår utredningen ifrån den enskilde ochatt arbetsgivaren, ofta
med stöd arbetsförmedlingen och sin fackligaav organisation prövar

och hur ska kunna erbjudaom önskad arbetstid.man Arbetsförmed-
lingen kan stödja arbetsgivaren i förhållande till hur krävande om-
struktureringar behöver genomföras för densom anställdeatt önskadge
tid. Det kan utfyllande lönesubventioner anställningsstödvara under
högst månader eller utbildningsstöd Företagsutbildningsex under
motsvarande tid.

Parallellt med den anställde sökeratt lösningar hos arbetsgivaren
kan andra aktiviteter i samråd med arbetsförmedlingen pågå. Det kan

sigröra matchning och förmedling till heltidsarbeten,om det kan röra
sig deltagande i datortek, deltidshus ochom motsvarande, kanske i
första hand i syfte stödja den enskildeatt i eventuellt yrkesval.ett nytt
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val-definitivianställdocharbetsgivareställsveckorEfter 52 en
gällerarbetsgivaren. Detför attparentesenbortresituation, den

denneriskera sägerellerönskad tidanställde attdenerbjudaantingen
möjlighetenpåantingengäller detenskilde tadensig. För att varaupp

sedvanligmedheltidarbetsmarknadsprogramidelta anpassatatt
deltids-kvarellerdagpenningmotsvarande att stannaersättning

sextiodeförslår ärUtredningenfyllnadsersättning. attarbetet somutan
fyllnadsersättninguppbärgenomförsförslagetochoch äldre närår som

pension.ide gårtillsnuvarandeifortsättaerbjuds systematt
deltids-föreslåsdelarövrigahuvudförslagets attmedkonsekvensI

lämp-skalängreheltidsarbete intesökerför denarbete varaansessom
arbetsförmed-innebärmening. Detarbetslöshetsförsäkringens attiligt

tvingakassaersättning kanfrånavstängningmed hotintelingen om
arbetefalli dettatillMotivetdeltidsanställningar. atttillheltidssökande
utred-inlåsningseffekterdearbetslöshetbättre ärska äninte anses
Därtillkvinnor.enbartdedrabbarpraktikentidigare. Iredovisatningen
kassa-bromsas närstrukturförändringarönskvärdakommer uppatt

branscher.vissasubventionerarindirektersättningen
iAMSprojekt letttvåårigtutredningenföreslårSlutligen ett av

stödjaochutvecklaförarbetsmarknadensmed attsamarbete parter
DELTA-modeller.bemanningsföretag,branschanknutnaetablering av

bemanningsverksamhetversionspridadärigenomSyftet är att aven
debransch ochrespektiveutifrånochutvecklas som gesanpassassom

verksamhets-långsiktigförerforderligabranschenkvaliteter anser
mångaske påkanEtableringkompetensförsörjning.utveckling och

bemanningsföretag.privataellermed statligasamarbetebl.a. iolika sätt
till arbets-kan utgåstödindividuellamed detTillsammans som

för-utredningenskanönskad tid,deltidsarbetslösaerbjudergivare som
heltidsanställningarfler fasta atttill utanbidrapåskynda ochslag även

Omekonomiellerflexibilitet äventyras.behovverksamheternas av
kandetta sättverksamhet gårkonkurrensutsattinomföretag samman
kanföretagensysselsättningsökning attinnebäradet genomäven en

personalstyr-utökningfastvidsigbehöva låsaorder avutan att enanta
kan.

ñnansieringsförslagKostnader och

ikostnadengenomsnittligadenharårenfemUnder de senaste
cirkatilluppgåttdeltidsarbetslöshetenförarbetslöshetsförsäkringen

uppskattningar.utredningensenligtår,kronormiljoner4570 per
jobbtillfälligakringgärdatarbetslöshetkostnad förMotsvarande som
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uppgick under 1997, enligt uppskattningama, till 4 300närmare
miljoner kronor. Med det minskade antalet år 1998personer var
kostnaden 3 063 miljoner kronor.

förändradeDe regler utredningen föreslår kommer troligensom att
innebära besparingseffekter. FörväntadeDet utfallet beror på vilka
antaganden bl.a.görs, den andel blir heltidsarbetslösa.som Omom som
20 de deltidsarbetslösaprocent berörs 52-dagarsregelnav blirsom av
heltidsarbetslösa kommer det, enligt utredningens uppskattning, att ge

årlig besparing för arbetslöshetsförsäkringen cirkaen 1.500 miljoner
kronor.

Till detta kommer kostnader för arbetslöshetsersättning heltid för
vissa för arbetsmarknadspolitiskasamt insatser.personer, Om dessa
uppskattas till närmare 400 miljoner kronor år, blir den totala årligaper
besparingen cirka l 100 miljoner kronor.

Konsekvenser förslagen bättre stöd för enskildaav -

För den enskilde anställde innebär utredningens huvudförslag betydligt
bättre möjligheter till stöd och uppbackning i finna lösning i formatt en

utökad arbetstid hos nuvarande arbetsgivare, bl.a.av arbets-attgenom
löshetskassa och fack arbetsförmedlingen involverassamt på ett mer
systematiskt Samtidigtsätt. erbjuds den enskilde möjlighet delta iatten
arbetsmarknadsprogram på heltid nuvarande arbetsgivare inte kanom
erbjuda önskad tid.

Huvudförslaget innebär också den enskilde anställde fåratt ökade
möjligheter till grad kompetensutveckling heltids-samma av som
anställda. Härigenom kan deltidsanställd vidareutbilda sig förman som

också kunna utföraatt arbetsuppgiftän hos arbetsgivaren. Där-mer en
med kan både den anställdes och företagets konkurrenskraft öka.

Ökad kvalitet

För arbetsgivarna inom vissa sektorer innebär utredningens huvudför-
slag kvaliteten kan kommaatt öka befintligatt personal,attgenom som
känner till förhållandena på arbetsplatsen, ökar sin arbetstid hos samma
arbetsgivare. Det gäller särskilt inom vård och Inom handelomsorg.
liksom inom hotell och leder huvudförslagetrestaurang sannolikt till
ökad produktivitet det incitament föratt effektivgenom ger en mer
schemaläggning.
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subventionerindirektaMinskade

isubventionerdeinnebärhuvudförslagUtredningens att nuva-som
snedvri-tilldärmed lederocharbetsgivarevissarande system gynnar

medelstorasmå ochdrabbatordesärskiltvilketdande konkurrens,
minskar.företag,

Ökad jämställdhet

ställning,medocksåinnebärförslagUtredningens att svaggrupper
ochutgångslägefår bättreoch ungdomar,kvinnorframför allt ett
inriktasHuvudförslagetarbetsmarknaden.ställningstarkaresikt en

fastaochheltids-tillförändringarstrukturellapåskynda avatt mer
föredrar.anställda Av-flertaletanställningsformeranställningar, som

iför deförbättringaråstadkommasärskiltsikten somär att grupper
anställnings-lösakorta,respektive ideltidsarbetslöshetfastnar inuläget

ochdominerasbehovsanställningar. Dessaformer ungaavt.ex. grupper
kvinnor.lågutbildademedelålders

konsekvenserRegionalpolitiska

tillfälligaochdeltidsarbetslöshetåterspeglarvisatutredningenSom
arbetslös-arbetsmarknadsläge ochiskillnaderregionalaanställningar

deltidsarbets-minskningtillledaberäknasFörslagenhetsnivå. aven
begränsad efter-ocharbetslöshethögmedi kommunerlösheten även

avgörandekommuneri dessaverksamhetenkommunala ärfrågan. Den
dominerardeneftersomövrigt,förslag iutredningenseffekternaför av

Därmed harbehovsanställda.deltidsarbetslösa ochgällerdethelt när
agerandesitt avgöramöjlighetersjälvockså kommunen attstora genom

ökningtilllederförslagutredningensutsträckningvilkeni aven
organiserarutsträckningvilkeniheltidsarbetslösheten ommanresp.

önskad tid.anställningfårdeltidsarbetslösadesåarbetet att
önskemål i kom-med sinaenlighetanställning ifåinte kanDe som

får enligtaktuelli övrigtarbetsgivare ärhos deneller sommunen
heltidpåomställningsprogramtillmöjlighetförslagutredningens

ellerföretagande påtillarbete på orteninriktat egetorten,annatmot
efterfrå-Genomefterfrågandär är större. attarbete ortannat annan

dramatisktökakommer översektorernakommunaladeinom attgan
goda.möjligheternabörlandethela vara
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ochuppläggningUtredningens2

arbete

Direktiven1

utredningentillBakgrunden

detunderförändringargenomgåttSverige harArbetsmarknaden i stora
ökningenförändringardessauttrycken fördecenniet. Ett avsenaste av

heltid.fastsig från denskiljer gängseanställningar normen,somav
formernavanligastedeTvåatypiska.kallas oftaanställningarDessa av

anställningar.tillfälligatidsbegränsade ellerochdeltidsarbeteär
medminskatdeltidsarbetandedeharsysselsattaandel deSom av

900 000har drygtIdagtio åren.år deungefär senasteprocent peren
ökatdäremotdeltidsarbetslösa harSverige.i Dedeltidsarbetepersoner

vidÖkningen inskivnaför demsärskiltvarit ärharkraftigt. stor som
fyllnadsersätt-andel uppbärmycketArbetsförmedlingen, storenvarav

denundertredubblatshararbetslöshetskassan. Denfrånning gruppen
tioårsperioden.senaste

offentliga sektorn.denfinns inomdeltidsarbetandedeMerparten av
deltidsarbetande.Även mångaharochhotellhandel och restaurang

helt kvinnor.dominerasdeltidsarbetslöshetochdeltidsarbeteBåde av
deunderallt flerblivitharanställningamatidsbegränsadeDe

lågkonjunktur harkraftiga1990-taletsSedantio åren. ny-senaste
halvdag haranställningar. Itillfälligadomineratsanställningama enav

tyder påfaktaAllaanställning.tidsbegränsadsvenskarmiljon enen
jobbtillfälligafastaförskjutning frånökning ochfortsatt sommeren
behovsan-ochprojektanställningarformer,till lösavikariat, sommer

vård ochallt inomframförfinnsanställdatillfälligtställningar. De om-
hotell ochhandel restaurang.samtsorg,

deltidsarbetande begrän-för de ärarbetslöshetsersättningtillRätten
ersättningfårdeltidtillsvidareanställning påharsad i tiden. Den ensom

dagar.normalt högst 300underdvs.ersättningsperiod,längstunder en
kantillsvidareanställningmeddeltidsarbetslösaförErsättningsperioden

deltidsarbetslösedenår, tarsträcka sigprincipi över nästan uromsex
tillfälligthardenveckan. Föridagfyllnadsersättning somen
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deltidsarbete eller arbetslös mellan tillfälligaär två anställningar finns
ingen tidsbegränsning.

Den nuvarande arbetslöshetsersättningens uppbyggnad förutsätter i
princip människor har fasta anställningar heltidatt eller, denär
arbetar tillfälligt- harän arbete i den omfattning de önskar.om som-
Den ökning antalet deltidsarbetslösa och tillfälligt anställdaav av som

under deägt åren och de konsekvenser denna utvecklingsenasterum
har för enskilda berörda och för kostnaderna för arbetslöshetsersätt-
ningen bakgrunden till dennautgör utredning.

Utredningsuppd raget

Utredaren ska beskriva och analysera utvecklingen deltidsarbetenav
och tillfälliga arbeten sedan början l980-talet. Om analysen visar attav
omfattningen på deltidsarbeten och tillfälliga anställningar har föränd-

ska orsakerna till detta bedömas.rats Det kan sig kon-rörat.ex. om
junkturella eller strukturella förklaringsfaktorer. Sektorer och branscher
där deltidsarbete och tillfälliga anställningar särskilt vanliga ellerär
tenderar öka ska identifieras.att

Analysen ska också omfatta bedömning vad reglerna ien av
arbetslöshetsförsäkringen har inneburit för utbud och efterfrågan
deltidsarbeten och tillfälliga anställningar och hur förändringar i lag-
stiftningen kan ha påverkat utvecklingen.

I uppdraget ingår också beskriva hur förekomsten deltids-att av
arbeten och tillfälliga anställningar kan komma utvecklas under deatt

fem till tionärmaste åren. Branscher och sektorer där dessa anställ-
ningsformer kan bli vanligare ska identifieras.väntas Utredaren ska
också undersöka vad utveckling fler deltidsarbeten kortamot samten
och tillfälliga anställningar kan innebära för med denpersoner svagare
ställning arbetsmarknaden. beräkningEn ska vad föränd-göras av
ringarna kan innebära för kostnaderna för arbetslöshetsersättningen.

Utifrån resultaten analysen ska utredaren någraövervägaav om
ändringar motiverade i deär nuvarande reglerna för till arbetslös-rätt
hetsersättning för dessa grupper.

2.2 Avgränsningar

Enligt direktiven ska utredningen i olika avseende belysa tillfälliga
arbeten respektive anställningar. Tillfälliga anställningar är en mer av-
gränsad benämning tillfälliga arbeten,än innefattar företa-ävensom

Bland företagarna finns de arbetaräven uppdragstagare.gare. som som
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redovisaomfattningbegränsadmycketienbartvaltharUtredningen att
uppdragstagare.ochföretagareavseendeuppgifter

formeri vissasigfördjupatsärskiltutredningenharheller avInte
utredningen be-till detSkälet ärkultursektom. attinomanställningar
andraibelystsharnyligenarbetenformerdessa samman-dömt att av

hang.
reglernanuvarande rätti deändringarföreslåskaUtredningen om

konstateratutredningenhar attarbetetVidarbetslöshetsersättning.till
avseenden. Dennaolikafleraställning iharvissa utsattengrupper

handi förstainteåtgärderstärkasskulle kunnaställning somgenom
genomföramöjlighetområde. En är attförsäkringens t.ex.inomligger

haftintedockharUtredningenanställningsskyddslagen.iförändringar
förändringar.sådanaföreslåuppdragi att

inträdes-ändringtillförslaglämnatintehellerharUtredningen av
ellerändradesInträdesvillkoretarbetslöshetsförsäkringen.ivillkoret

krävdesTidigarejanuari 1998.denfr.o.m. 1preciseradessagträttare
minstgenomsnittiarbetademedlemskapansöktedenbl.a. att omsom
underavseendeintefannspraxisenhetligNågonvecka.timmar17 per

arbetet, 17krävsberäknas. Numeraskulle attgenomsnittettidvilken
underveckorfyrabedrivits ihavecka, ska samman-timmar enper

bedrivs ifortfarandearbetetochveckorfemperiodhängande attav
villkoretÄven arbetslöshetskassorna attomfattning.denna anserom
inträdes-bedömtutredningenhar attadministrationökadmed sigfört

nuvarandedetkonstruktionentankemedvälvillkoret avvägtär av
arbetsvillkoret.

ochförekomstensärskilt analyserat ut-inteutredningenharVidare
utredningendettillSkäletsäsonganställningar. är attvecklingen av

grad.tillräckligikartlagtsnyligenanställningardennabedömt sortsatt
NUTEKskrevARBOM-utredningen rapportuppdrag omPå enav

Rap-arbetslöshetskassor.frånersättningutbetaldsäsongvariationer i
vilka yrkesgrup-framgår bl.a.denoch1996:150i SOUingårporten av

itydliga säsongsmönsterfinnsdetochhar attsäsongsmönstersomper
arbetslösheten.

möjligafleradiskuterakapitel 14iutredningen attSlutligen kommer
dis-kapitelbasis. Ifrivilligtpågenomföraskanlösningar sammasom
harutredningenförändringartillförslagandrakuteras även som

utredning.omfattandekräverintressantabedömt mersommensom
ochtröskel-olikaochstatsbidragssystemetbl.a.förslag mar-rörDessa
bidrags-olikamellansamverkangrundpåuppstårginaleffekter avsom

redovisatinteharUtredningen närmareskattesystemet.ochsystem
effekter.ekonomiskadessauppgifter om
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2.3 Arbetets inriktning och uppläggning
Utredningen påbörjade sitt arbete under 1998. Redan isommaren
inledningsskedet stod det klart befintlig statistik inte täckteatt det be-
hov fakta krävdes för de i direktivetgöra efterfrågadeav attsom analy-

Utredningen utarbetade därför, i samverkanserna. med SCB, antalett
tilläggsfrågor till AKU-undersökningen i november månad.

Utredningen har också valt antal djupintervjuergöraatt kringett
deltidsarbete och deltidsarbetslöshet fyra i landet. Intervjuernaorter
har gjorts med begränsat antal deltidsarbetslösa,ett arbetsförmedlingen
och arbetsgivare. Intervjuundersökningen utfördes lnregia AB.av

Utredningen har också bearbetat specialkömingar från AMS data-
baser, den s.k. Händel-databasen uppgifter från den årliga Ser-samt
vicemätning AMS bland arbetssökandegör och arbetsgivare.som För
beräkning de ekonomiska konsekvenserna har uppgifterav frånäven
arbetslöshetskassomas databas, AK-stat, använts.

Utredningen har också gjort kartläggning deltidsarbeteöver ochen
tillfälliga anställningar i antal EU-länderett USA.samt

Under utredningsarbetet har utredningen hämtat synpunkter
från berörda arbetsmarknadenparter och Arbetslöshetskassomas
Samorganisation. Utredningen har i detta sammanhang haft löpande
kontakter med kontaktpersoner från LO, Kommunalarbetarförbundet,
Hotell- och Restauranganställdas Förbund, Handelsanställdas Förbund,
TCO, SACO, SAF, Företagarnas Riksorganisation, Arbetsgivarverket,
Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet Ungdoms-samt
styrelsen. Därutöver har Musikerförbundet, SEKO och Byggnads-
arbetarförbundet kontaktat utredningen för delta i diskussioner ochatt
lämna synpunkter.

Utredningen har, i enlighet med direktivet, samrått med Arbets-
marknadsstyrelsen.

Utredningens arbete avslutas i februari 1999.
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arbetsmarknadenpåUtvecklingen3

attityderNy tid kräver nya

årunderarbetslöshetochsysselsättningmyckettalatVi har senareom -
arbetsmarknaden.förändringarnadetankemedforklarligt stora

ochvissaochregionervissasärskilt iarbete,Många yngregrupper;är utan
till-finnasdet"felutbildade". Kommeroch attlågutbildadekvinnoräldre,

allvarligaofta fårfrågaallvarligframtiden Enijobbräckligt med som
svar.

För-talavi bordeaspekterandranågraemellertidfinns mera om.Det som
ocharbetehakommermångahurbara atthandlar inteändringarna somom

livet.tidereller längredet, kortarehakommerintemånga avhur attsom
helthakommerframtidenvi i attocksåhandlar annanDet att enom

här.redanframtidenvid.vi Ja, ärarbetsmarknad än är vana

levandebildarbetsmarknad ärännusvenskbildengamlaDen somenav -
avslu-efterarbetsmarknadengårmänniskorför många utär att unga- 65-års-tillframarbetsmarknadenpåsedanutbildning. Männentad är
många"bamavbrott ochnågra årsmångaockså fast görkvinnornaåldern,

ochtillkanskekanskedel arbetardeltid. ort,Enbaraarbetar samma
denindustrin,iOch många ävenlivet.hela ärföretag,med i omsamma

andelen minskar.

Arbetsmarknadenannorlunda.arbetsmarknadsvensk ärbildenDen avnya
framtiden.iochredan, ännuhelt sättannat meraettutser -

denoch bralånghur änutbildning,avslutadtalalängrekan inteVi om
arbe-påi skolan,utbildning, hemma,fortsatthandlarskulle Det omvara.

8-5flextider, intehandlarutomlands. Detkanskehögskola,på omomtet,
18-01.familjen 7-14,iarbetarKanske08.15-16.40.eller annanenen

anställdmellandeltid,heltid ochmellan attväxlahandlar varaDet attom
ochhemarbetehandlarsamtidigt. Detbådakanskeföretagare,och omvara

handlararbetsplatser. Det attkonventionellapåoch arbetedistansarbete om
handlarpersonaluthymingsföretag. Detijobbaochprojektanställd attvara

handlarvitt arbete. Detsåvälrealisterlåt omsvart somvaraossom -- kanskejobb,spännandeochutvecklandeochjobblågbetaldaochtrista om
miljö.internationelli
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Vad betyder sådana förändringar för människorna, för företagen, för sam-
hället viJa, har hittills byggt de allra flestaatt har jobb ochettvuxna
ganska fasta jobb, huvudsakligen på heltid de betalar skatteratt och-avgifter till våra trygghetssystem. Det gällerju samla pensionspoäng föratt
de allra flesta åren mellan 16 och 65 år. Men det bygget håller inte längre
och kommer mindreän det i framtiden.göraatt

Vad betyder denna arbetsmarknad för vårt familjeliv och vårt boende,nya
för våra skolor, vår sociala barn och äldre, for våra lagaromsorg om omarbetstid, och arbetsrätt, för vårasemester allmänna försäkringar, särskilt
våra framtida pensioner Hur skall vi klara finansieringen då den gamla
bilden inte längre stämmer Och hur skall den genomorganiseradd
svensken klara omställningen från det fasta till det rörliga sättet att
leva Visst, det finns mycket spännande i det kan vår medel-nya, men
åldersgeneration klara denna omställning, socialt, ekonomiskt

Detta måste också debattera. handlarDet ändra lagar och finan-attom
sieringssystem. Det kanske går. Men det handlar också ändra attity-attom
der och värderingar. Och det svårare.är

Det Ingemarär IVA-aktuellthMundebo i debattartikel i harsom, en
fångat utvecklingen på arbetsmarknaden på enligt utredningenett - -både insiktsfullt och spännande sätt.

Precis Mundebo konstaterar har mycket den arbetsmark-som av
nadspolitiska debatten de åren handlat hursenaste sysselsättningenom
och arbetslösheten har förändrats och mindre andra föränd-storaom
ringar arbetsmarknaden. För kunna analysera dessaatt föränd-stora
ringar, vilket till del utredningensär uppdrag, krävs dock bak-en en
grundsbild i form sysselsättnings- och arbetslöshetsutvecklingen.av

börjanl 1980-talet präglades Sverige minskandeav sysselsätt-av
ning och ökande arbetslöshet. Utvecklingen vände relativt snabbt och

1980-talet kännetecknadesresten låg arbetslöshet.av börjanIav av
1990-talet förändrades dock situationen på arbetsmarknaden radikalt.

Lågkonjunkturen följde medförde efter svenska förhållan-som en -
den exceptionellt hög arbetslöshet. Näringslivets efterfrågan på-
arbetskraft minskade mycket kraftigt och varslen uppsägningarom
ökade explosionsartat. Samtidigt inleddes omstruktureringar och bespa-
ringsprogram inom den offentliga sektorn med minskad sysselsättning

följd. Arbetslösheten drabbade härigenomsom alla sektorer och yrkes-
på arbetsmarknaden.grupper

Lågkonjunkturen medförde också förändringar arbetsmark-stora
naden, i form omstruktureringar inom såväl privat offentligav som
verksamhet. Sedan lågkonjunkturen har också vissa atypiska anställ-
ningar, dvs. anställningar skiljer sig från fast anställning på heltid,som

IVA-Aktuellt 5/98.nr



arbetsmarknaden 25påUtvecklingenSOU 1999:27

ökatharanställningarnatidsbegränsadedesärskiltgällerökat. Det som
syssel-andelalltframför1990-talet,påunder krisenmarkant avsom

tio-denunderminskatdäremot senasteharDeltidsarbetetsättningen.
årsperioden.

tidsbe-formenvanligastedenfortfarandeVikariatsanställning är av
expansionen harminskat. Denden haranställning, storagränsad men

Behovsanställ-projektarbete.behovsanställningar ochinomägt rum
hotell- ochhandel,framför allt inom restaurang-förekommerningar
Projektanställningar ärvård ochinomverksamhet samt omsorg.

näringslivet.inomsektorerallaivanliga inom settstortnumera

iarbetsmarknadenpå stortUtvecklingen3.1

1980-taletunderutvecklingPositiv

utvecklingenekonomiskaden1980-taletåren påförstaUnder de var
internationellaföljd dendelartillvilketSverige,i stora avenvarsvag

devalveringamaoljekrisen. Deandradenoch storautvecklingen om-
1980-taletochutvecklingenvändatillbidrog restenår 1982kring att av

tecken.högkonjunkturensigick

lågkonjunkturdjupa1990-talets

lågkon-djupmycketSverigedrabbades1990-taletbörjanI enavav
bruttonational-iförändringenrealadenTillväxten,junktur. mätt som

1990-årenförstaunder dekraftigtförsvagadesBNP,produkten av
drab-figur 3.1framgår1980-talet. Somslutetjämfört medtalet avav

EU-län-ochOECD-genomsnittet ihårdarebetydligtSverigebades än
Sverige.negativ iBNP-tillväxten1991-1993Under årendema. var
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ÅrligFigur 3.1. förändring BNP 1985-1997 Sverige, EU ochiav
OECD.

f Årlig förändring i BNP 1985-1997.
Sverige EU1 OECDZ l- °

Procent0

: 44.1/25 ..,.

00

ñgâçygM. iI J 1-25 l 1 l I 1 I I I
1985 1987 1989 1991 1993 1995 19971986 1988 1990 1992 1994 1996

KällaOECD,EconomicOutlook.June1998 Jx

I Sverige produktivitetsutvecklingen, divideratBNPmättvar som
med det totala antalet arbetade timmar, jämfört med andra länder svag
under hela 1980-talet med undantag för 1984. Som visas i figur 3.2

ökade produktiviteten kraftigt från 1989 och fram till 1993. Där-var
efter minskade tillväxttakten under år för åter öka efter 1996.tre att

Figur 3.2. Produktivitetsutvecklingen Sverigei 1980-1997.

r NProduktivitetstillväxten i Sverige,
under perioden 1980-1997.

Procent

i I I i io I i I i 1 i I 1 i i i i
1980 1982 1984 1985 1988 1990 1992 1994 1996 J

Källa:SCB:Nationalräkenskapemak
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1990-talet.Rekordmånga i börjanvarsel av

ingendetfanns1988i slutetvände neråtindustriproduktionenNär av
arbets-fåskullenedgångeneffekterhurkunde förutse storasom

öka.uppsägningarvarslendockbörjade attmarknaden. Under 1990 om
mel-varsladesÖkningen månaderunder vissakraftig ochmycketblev

varselantaletår 1995Förstoch 20 000lan 00015 pervarpersoner.
och 19971996Undernivå igen.normalsånågotmånad närnere en

månad. slutetI000omkring 5varsladeantaletlåg avperpersoner
månad.000varslade 5antalet1998 översteg perpersoner

månads-varselberörda uppsägning,Antal3.3.Figur omavpersoner
värden 1980-1998.

Wf varsel,berördaAntal avpersoner
månadsvärden, 1980-1998.

Antal25000
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15000
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0
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AMSKälla:

arbetskraftsysselsättning ochminskningKraftig av

535 000med drygtsysselsattaantaletminskadeoch 1994Mellan 1990
Sysselsätt-sysselsättningen.12vilket procentmotsvarar avpersoner
börjanilågnivå dentill dendärmed tillbakapressadesningen av

År fornågotsysselsättningenökade1994 attfigur 3.4Se1970-talet.
igen.minskadärefter
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Figur 3.4. Arbetskrafts- och sysselsättningsurvecklingen 1970-1998.

r NArbetskraftens och sysselsättningens
årsmedeltal.utveckling 1970-1998,

Tusental
4750 -- - rArbetskraften: I- sysselsatta- -;
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Källa:SCB:AKUk J

Figur 3.4 visar också arbetskraften minskade under lågkonjunk-att
dock inte lika dramatiskt sysselsättningen. framförturen, Detsom var

allt ungdomarna minskade sitt deltagande i arbetskraften. Tillsom en
del kan detta förklaras allt fler ungdomar studerar längre ochattav
därmed inte ingår i arbetskraften. Inte heller i arbetsmark-personer
nadsutbildning, arbetslivsutveckling ALU eller ungdomspraktik räk-

där, till skillnad från i beredskapsarbeten. Undert.ex.nas personer
1998 ökade arbetskraften något.

Tidigare hade Sverige, i förhållande till många andra OECD-länder
andel befolkningen i arbetskraften. Förändringarnastor på denen av

svenska arbetsmarknaden under de åtta-tio åren har dock med-senaste
fört det relativa arbetskraftsdeltagandet i Sverige liggeratt numera
mycket OECD-genomsnittet. Ländernära Finland, Storbritanniensom
och harUSA andel befolkningen i arbetskraftenstörre vadänen av
Sverige har. figurSe 3.5.
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år16-64befolkningentillrelationArbetskraftsdeltagandet i3.5.Figur
1997.OECD-länderochSverige vissai

WÄ tillrelationArbetskraftsdeltagande i
år Sverige,i16-64befolkningen

19797.OECD-ländervissaoch i
H i-rdenomsnittqÖillCbArbetskraftsdeltagande, l

Procent

USASverigeNorgeFinland
TysklandStorbritannienFrankrike

EconomicOutlook,June1998OECDKalla

högtlikaarbetskraftsdeltagande nästankvinnornasSverigeI somär
intematio-ihögtkvinnornasvenskadeligger ettdärvidlagmännens,

arbetskrafts-högtförhållandevisocksåSverige harperspektiv.nellt ett
år.55-64åldrarnadeltagande i

tillverkningsindustrinsysselsättningsminskning inomStörst

1990-taleti börjanlågkonjunkturenpåverkadetidigareSom nämnts av
Sysselsättningenanställda.ochverksamheterallanära typer avnog

Figurarbetsmarknaden.sektorerolikaolika inomdockpåverkades
hartillverkningsindustrininomsysselsättningenhurbild3.6 avenger

sysselsättningenminskadeframgår,tydligt1980. Somsedanutvecklats
omkring 1993.planaför1990-taletbörjan utkraftigt i attmycket av

förespåddadet mångaomkring 1994ökabörjadeden återNär somvar
Efterfallet.intedockvisade sigSålågkonjunkturen över. varaatt var

sysselsättningen återhar1994undersysselsattaantaletökning aven
1980-slutetunderbetydligt lägreligger ännivåpåplanat avut somen

talet.
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Figur 3.6. Antal sysselsatta tillverkningsindustrininom 1980 -1 998.

F NAntal sysselsatta . tillverkningsindustrin.. . . .inom
Arsmedeltal
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JKälla:SCB,AKUL

Inom privata tjänster ökade sysselsättningen successivt under hela
1980-talet. Under lågkonjunkturen i början 1990-talet minskadeav an-
talet sysselsatta inte alls lika kraftigt inom tillverk-men t.ex.som
ningsindustrin. Omkring 1994 kom viss ökning. Därefter har syssel-en
sättningen inom privata tjänster legat på ganska jämn nivå, för atten
under 1998 öka något. Se figur 3.7.

Figur Antal sysselsatta inom privata 1980-1998.tjänster,

K NAntal sysselsatta . .privata tjanster.inom
Årsmedeltal

Antal
1000-tal2000

1500 9. .. . . . .,

. .. .. .. ....... v..... .V ...

I 1 | lo | 1 1 1 | l 1 1 1 1 1 | | l
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 19981981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997

Källa:SCB,AKUk J
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lågkonjunkturen.Även underminskadetjänsternaoffentligade
deresultatfortsatt,minskningenhar ettlågkonjunkturenEfter avsom

lands-ochallt kommunerframförinomneddragningarnaomfattande
tjänsteroffentligaianställdadock antaletökadeUnder 1998ting.

något.

1980-1998.ofentliga tjänstersysselsattaAntal3.8. inomFigur

N
offentliga tjänsterinomsysselsattaAntal

Arsmedeltal
Antal
1000-taIo
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oil I ii i |l iI iI l | Ii il i I
199819961992 1994199019881984 198619821980 1997199519931989 199119871983 19851981

SCB,AKUKälla: Jk

helaundertre-fyra nästanochmellanvarieratha procentFrån att en
1990-i börjandramatisktarbetslöshetenökadel980-talen,och1970 av

från knappt 2arbetslösheten procentfigur 3.9. Den stegtalet se öppna
uppgick1993fyra år. Sommarenunder loppettill 9över procent av

eller 450 000arbetskraftentill 9,6arbetslösheten procent personer.av
eller drygt 1då 0001990 55 procentbörjanmedjämföraskanDet av

lägetförbättradesoch 1995Under 1994arbetslös.arbetskraften varav
situationenharSedan 1997under 1996.förvärrasåterförnågot att

ökadevisar3.9figur ävenpåtagligt. Somförbättratsarbetsmarknaden
i börjankraftigtåtgärderarbetsmarknadspolitiskaiantalet avpersoner

1990-talet.
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Figur 3.9. Arbetslösa och arbetsmarknadspolitiskai åtgärderpersoner
arbetskraften,i 1970-1998.procent av

W Arbetslösa och i arbetsmarknadspolitiskapersoner
åtgärder i årsmedeltalarbetskraften,procent av

1970-1998.
Procent
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Källa:SCB,AMSk J

Som framgår figur 3.10 låg arbetslösheten i Sverige betydligtav
lägre genomsnittet i bådeän OECD- och EU-länderna under hela 1970-
och 1980-talet. Genom den kraftiga ökningen i början 1990-taletav
hamnade den svenska arbetslösheten bra bit ovanför OECD-genom-en
snittet. Under 1997 den svenska arbetslösheten ungefär likaöppnavar
hög den genomsnittliga arbetslösheten inomöppna EU.som

Figur I Arbetslösheten Sverige, ochi EU OECD 1970-1998.

r NArbetslösheten i Sverige,
EU OECDochgenomsnittlig genomsnittlig
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Källa.OECD,EmploymentOutlookJulyI998 Lf
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drabbade1990-taletbörjani Sverige iarbetslöshetenökandeDen av
sysselsättningenminskadeochMellan 1994ungdomarna hårt. 1990

40och med16-19 årför åldersgruppenmed närmare64 procent pro-
år.för 20-24cent gruppen

arbetslös-kvinnornadrabbats hårdareSverige harl änmännen av
ligger iförklaringenfrämstaheten figur 3.1 1. Dense merpartenatt av

industrin och bygg-inomförlorade fannsgåttarbetstillfällende som
mellan könenSkillnadensysselsatta.nadssektorn där främst män var

och framåt.minskat från 1995har dock

1980-1998.och kvinnorArbetslösa3.11.Figur män

WF och kvinnori procentArbetslösa män av
1980-1998,periodenarbetskraften, under

ársmedeltal.
Procent10,0

iMän--I Kvinnor- - -
7.5

5,0 .
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lågutbildade högreblandarbetslöshetenhela 1980-taletUnder var
frånkraftigtförstärktestendensi Sverige.bland högutbildade Dennaän
medarbetslösheten blandvisarframåt. Figur 3.12och1991 att personer

medan den1997grundskola låg på 10folk- ellerhögst över procent
drygtuniversitetsutbildade stannade 4högskole- ochbland procent.

medblandarbetslöshetenemellertid ocksåvisarFiguren att personer
perioden 1990-undermycket kraftigthar ökathögskoleutbildning

börjanutvecklingen ifråni hög gradutveckling skiljer sig1997. Denna
aldrig 1,5akademikerblandarbetslösheten1980-talet, då överstegav

procent.

Arbetslöshetsersäitning19-02812
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Figur 3.12. Relativ arbetslöshet olika utbildningsnivåer. 1980-inom
1998.

f NRelativ. arbetslöshet.. . olika. .utbildningsnivaer. . .inom
enligt AKU 1980-1998, ársmedeltal.
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3.2 förändringarStora på arbetsmarknaden

Parallellt med och i vissa fall följd sysselsättnings- ochsom en av- -
arbetslöshetsutvecklingen har Förändringar på arbets-ägtstora rum
marknaden. Antalet fast anställda har minskat kraftigt medan antalet
och andelen tidsbegränsat anställda har ökat. Under 1997 hade drygt en
halv miljon människor tidsbegränsad anställning. Det motsvararen
14,6 antalet anställda.procent av

tydligtEtt inslag i antalet nyanställningar den övervägandeär att
andelen dessa tidsbegränsade arbeten. främst behovsan-är Det ärav
ställningar också projektanställningar har ökat och demen som svarar
vardera för femtedel de tidsbegränsade anställningarna. Vikariat,en av

i början 1990-talet den dominerande fonnen tidsbegrän-som av var av
sad anställning, har successivt minskat i omfattning den tilläven om
antalet fortfarande denär största.

Minskningen antalet fasta anställningar och ökningen tidsbe-av av
gränsade har berört alla näringsgrenar finans- och företags-utom
tjänster. harDär antalet fasta anställningar ökat, delvisäven som en
följd outsourcing inom delar industrin, delvis följdav av som en av
den expanderande IT-branschen. Hotell- och restaurangverksamheten

den näring har flest tidsbegränsatär anställda, tredjedel desom ca en av
anställda. Höga andelar finns också inom kommunernas hemtjänst och
inom delar handeln.av
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Ökade effektivitetskrav

anpassning tillnödvändigutvecklingenArbetsgivama äratt enmenar
Globaliseringenökade kundkrav.konkurrenssituationer och avnya

konkurrensoch ökadinternationellt beroendeskapatekonomin har ett
bättrekravInfonnationsteknologin och investeraresfrån omvärlden.

verksam-organiserautvecklingen medpåskyndatavkastning har att
innebärarbetssätt. Detflexibelt och kundanpassatheten attett mer

just-in-time-organisa-medlageruppbyggnadgamla tiders ersätts en
blir alltmertiden och detvarierarefterfrågantion. Kundernas över

ochanställda vid arbetstopparbåde antaletvarieranödvändigt kunnaatt
kunden.denvariera arbetstiden så attatt passar

Neddragningar

underbegränsadealltsektor har deoffentligInom resursernamer
minståtagandena. Intede offentligaomprövningar1990-talet lett till av

skola,neddragningar inomochkraftiga besparingarhar det medfört
anställda arbe-alla tidsbegränsatvård och Nära 30 procent avomsorg.

hemtjänstensärskilt inomoch detoch omsorgssektominom vård- ärtar
vikariatanställda iAntaletanställdaandelen tidsbegränsat är stor.som

behovsanställda har ökat.minskat medan antalethar

och avtalLagar anpassas

gjortsanpassningararbetsrätt har vissanuvarandeförInom somramen
produktivitetsutveckling iflexibilitet ochförsök främjainnebär att

formarbetstider.och Enanställningsavtalolikaföretagen ny avgenom
visstidsanställning, haröverenskommenanställning,tidsbegränsad t.ex.

harkultursektornavtal inomanställningsskyddslagen. Genominförts i
tillkommit.långtidskontraktkallas föranställningsform somen ny

till kunder,arbetstidernacentral nivå harlokal ellerPå anpassats
ochprivatabåde inom denförekommerkonjunktur eller Dettasäsong.
tillexempelvis harbedrivsprojektsektorn. Olikaoffentligaden som

arbetstid ellerutökadfåför deltidsanställdamöjlighetensyfte öka attatt
ingårarbetstiden. Oftaeffektivare beläggninghakunnaatt aven

viss deleller ambitionerriktlinjeröverenskommelser i form attomav
kompetensutveckling.förarbetstiden ska avsättasav

erbjudabådeocksåframväxtBemanningsföretagens sättär ett att
anställda i beman-deföretag samtidigtför inhyrandeflexibilitet som

och heltidsarbete.fast anställningningsföretagen får
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3.3 Utvecklingen atypiska arbetenav

atypiskaTermen arbeten har tillförts debatten utvecklingenom
arbetsmarknaden under de åren, samlingsnamn försenaste ett ettsom
antal arbets- och anställningsförhållanden skiljer sig från den formsom

blivit dominerande under efterkrigstiden, fast anställning på heltid.som
I Sverige det 1998 cirka 900 000 arbetade deltidvar personer som

och drygt halv miljon hade tillfällig anställning. Till viss delen som en
överlappar dessa former varandra, i den bemärkelsen drygt 20att pro-

de deltidsanställda har tillfällig anställning.cent av en
Skattningar tyder omkring tredjedel alla sysselsattaatt en av nu

har eller mindre "atypisk" anknytning till arbetsmarknadenen mer
Många de arbetsformer kallas atypiska, dvs deltidsarbete,av som

säsonganställningar, tillfällig anställning, projektarbete, behovsanställ-
ningar m.fl, har funnits mycket länge. främstaDen skillnaden deär att
atypiska arbetena omfattar andel de sysselsattastörre ännu en av som

fallet för tjugo till trettio år sedan. finnsDet i detta sammanhangvar
anledning vad "typiskt"överväga och vadatt är "atypiskt".ärsom som

"Först från slutet trettiotalet blev arbetet inom industrin identisktav
med fast anställning i bestämt yrke med avgränsade uppgifter.ett Dess-
förinnan vanligtdet lönarbetare varvade längre sammanhållandeattvar
arbetsperioder med korttidsanställningar och perioder arbetslöshet.av
Både i städer och på landsbygden försörjde sig kvinnor och män genom
längre och kortare påhugg. Periodvis flockades arbetssökande vid
arbetsdagens början utanför fabriksgrindar förmanskontor.och Unga

växlade mellan arbetsuppgiftermän och arbetsplatser under åren de
lärdes i bestämt yrke. Genom flexibelt förhållningssättett för-ettupp
värvade de bred yrkeserfarenhet och goda kontakter med mångaen
företag och arbetskamrater. yrkesmänSom bildade de familj och stan-
nade på plats. Går vi längre tillbaka i tiden, förindustriellaän till deten
jordbrukssamhället före 1850, finner vi inte heller någon utprägladca
stabilitet, varken året livet.elleröver

Ökad flexibilitet

I längre perspektiv kan det tycks händaett återgång tillsom nu vara en
normalt i arbetslivet.ett mönster De atypiska arbetena ärmer en

anpassning till efterfrågan på arbetskraft, betingad hårdnande kon-av
kurrens och teknologisk utveckling. Modern teknologi har möjliggjort

2 Isacsson, M 1998 flexiblaDet arbetets i Framtiderrenässans 1998.nr
3 Ibid.
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produktionsprocesseninneburit helarationaliseringarkraftiga attsom
behov.kundernasdvs. tillefterfrågan,tilldetalj hari anpassatsmer

harKonkurrensenarbetskraften.omfattarutveckling ävenDenna
personalresursenutnyttjaendast närsökadrivit företagen vägar attatt

olikamedtidigarepersonalensyssladeDessemellan sortersbehövs.den
inhyrdaUnderhållet skötsförberedelsearbeten.ochunderhålls- avnu

för-andraställtider ochminskatteknologi harmodernspecialister och
tjäns-det gällersärskiltproduktionsprocessen, närberedelsemoment. I
sökerarbetsgivarnaochmycket ojämntpersonalbehovetdärförärter,

detta behov.arbetsformer motsvararsom
för bättreframvuxitocksåarbetsformerna attdel har deTill nyaen

småbams-deltidsarbetandealltifrånarbetskraft,utbudtillvarata ett av
kunnaskulleintekonsulter,projektarbetandetillföräldrar annarssom

arbetsformernaatypiskaför de är attfulltnyttjas Detut. gemensamma
heltids-fastatraditionellaflexiblabemärkelse äni någonde är mer
tid ochiförläggningochlängdarbetetsavseendemedanställningar,

rum.
heltids-anställdabland fastocksåflexibilitetBehovet trängerav

arbetsmark-påuttryck iblandsigarbetande. Det att parternaannattar
arbetstider. Sam-konjunkturanpassadeavtaloftare sluteralltnaden om

tillverkningsindustrin,minst inominteföretag,också mångatidigt har
exaktväljakan dåbemanningsföretag. Defrånpersonalanvändabörjat

personal frånEftersomproduktionen.ipersonalenanvändavilldenär
dennafårjämförelsevis dyr,oftabemanningsföretag anta attär man

för företagen.lönsammycketflexibilitet är

kraftigthar ökatarbetenatypiskaVissa

anställ-tidsbegränsadeemellertid deuppmärksammade är attDet mest
allt iframför1990-talet,krisen påundermarkantökatharningarna

Vikariatsanställ-tycks fortsätta.utvecklingdennatal, ochrelativa att
anställning.tidsbegränsadformenvanligastefortfarande denning är av
sjukförsäk-iförändringarföljdtilldelvisminskat,har dockDen av

betalaförfick ersätt-arbetsgivarnainnebar ansvaret attringen, attsom
dagar.tidigare 14föriställetdagarunder 28sjukfrånvarovidning som

personalanställaarbetsgivarnaförlönsamtdå iställetblev attDet mer
behovsanställningars.k.på

ochbehovsanställningarinomharexpansionen ägtDen stora rum
isäsongarbeteochferiepraktik-, ärandelen inommedanprojektarbete,

särskilt inomförekommerBehovsanställningaroförändrad.settstort
ochvårdinomrestaurangverksamhetochhandel, hotell- samt omsorg.
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Projektanställningar vanligaär inom i alla sektorerstortnumera sett
inom näringslivet.

Till atypiska arbeten räknar ibland företagare,även iman egna
enskild eller kollektiv form. Uppdragsmarknaden det omtaladeär mest
exemplet. kanDet med kunskap inom specielltvara ettpersoner om-
råde har valt lämna sin anställning vid företagatt försom säljaett att
sin kompetens för tidsbegränsade insatser till olika kunder. kanDet
också företag har renodlat sin verksamhet och inte längrevara som

sig ha råd med vissa sina specialister på heltid. etableraranser Deav
sig då självständiga uppdragstagare, ofta med åtminstone inled-som en
ningsvis garanterad arbetsvolym vid det gamla företaget. Ett exempel

frisörenär hyr stol den frisersalong där han tidigare varitsom en
anställd.

Det finns fler exempel. Skogsbolagen har renodlat sin verk-t.ex.
samhet och det har resulterat i del landets Skogsmaskin-att storen av
förare i dag företagare,är hyr sina tjänster. Samma sakutegna som

bland lastbilschaufföreräven och anläggningsmaskinföraresyns som
ofta sitt fordon.ägernu
Själva formen för denna verksamhet gammal, det handlarär om

ensamföretagare olika slag, alltifrån privatpraktiserande läkare ochav
advokater till skomakare. Det väsentligt flerär yrkeskategorierattnya
etablerat sig på detta och detsätt tvivel denär snabba teknologiskautan
utvecklingen har möjliggjort detta.som

Små Företagare måste ha intensiv kontakt med marknaden,egna en
för säkerställa den kundkrets de behöveratt för sin överlevnad. Tidi-

de anlita personal ellertvungna familjemedlemmarattgare var som
administrativt stöd, telefonvakt, vilket begränsadet.ex. deras inkomst-
möjligheter. Med hjälp mobiltelefoni kan företagarna självaav nu vara
tillgängliga för kunderna i dygnet och tillvaratastort sett runt storen
del de möjligheter sig. Datoriseringen har också under-av som yppar
lättat deras administration. Den bokföringen underlättas och detegna
finns utbud redovisningstjänsterstörreett hyra. Elektroniskattav post
har expanderat de åren och bidrar tillsenaste utveckla snabbareatt ett
informationsutbyte tidigare.än

Till denna utveckling hör också ensamföretagare etableraratt mer
eller mindre fasta nätverk med varandra, efter modell haren som

länge i Gnosjö.använts Detta särskilt vanligt blandär byggnadshant-
verkare. På så kan sigsätt orderta större änman an en annars.

Ytterligare atypisk form bemanningsföretagen,är haren som
expanderat kraftigt på år. ochI för sig deras personal fastärsenare an-
ställd, den måste mycket flexibel för kunna ställamen attvara om
snabbt mellan olika arbetsplatser och arbetsuppgifter.
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heltidsarbetandeanställdafastomfattastidigareSom ävennämnts
Ävenarbetstid.konjunkturanpassadarbetsformer,atypiska t.ex.nya,av

iförekommakandenarbetsfonn,atypiskdistansarbete ävenär omen
partiellttycksanställningsformer. Denolikasamband med vara
ellerhemmaarbetardvs. ettökardistansarbete attmest, enmansom

dimensionerasarbetsplatserförekommerdagar i veckan. Det attpar
infinnaskulledeanställdaallaplatsfinns intedetta, detutifrån om

möjlighetanställdedenarbetsform attdag. Dennasig på gersamma
arbets-och frigörflexibilitetenvilket ökararbetstid under dygnet,välja

förlorad.skulle gåtid annarssom
ökatanställda hartillfälligtkonstaterasSammanfattningsvis kan att

sedan 1994minskathardeltidsarbetande1987-1998,periodenunder
deloförändradupprätthåller iensamföretagareoch stort sett sys-aven

selsättningen.

anställningartillfälligaochDeltidsarbete

tillfälligaochdeltidsarbetetillbegränsatuppdragUtredningens är
Om8woçhingående i kap.behandlasanställningar, manmersom

deltidsanställda i Sve-antalet1990-talet hartillperspektivetbegränsar
samtidigtrelativa tal,absolutasåväl ianing,minskatrige somsomen

markant.ökatanställningarna hartillfälligade
tvådessamellanberöringspunktviktigemellertidfinnsDet en

definitioninnebäranställningtillfällig attanställningsfonner. En per
behövs.denarbetskraft hantillgång tillhar närarbetsgivaren attanser

lättareföretagarepersonal kandeltidsanställdhjälpMed anpassaenav
fyllerdeltidsanställdadeefterfrågan. Menojämnverksamheten efter en

behovetanställda. Närtillfälligtfunktionviss måniäven somsamma
väl förtro-plats. Denarbetsstyrka påredan ärarbetsgivarenharökar en

tilldessutomarbetabereddoch oftaarbetsplatsenmed extra,att engen
personal medanställdfasttillövertidsersättninglägrelön änärsom

heltidstjänstgöring.
mellan dessasambandfinnsbakgrund kan detdennaMot ett
deltidsanställdpåefterfråganbemärkelsendenanställningsformer, i att

till-användamöjlighetentakt mednågot, ipersonal har minskat attatt
tillfälligtochdeltids-harfigur 3.13underlättats. Ianställda harfälligt

och 1997,för åren 1987sysselsattaandel deanställda beräknats avsom
anställ-de tvåsamband mellaneventuellagrafiskt belysai syfte att

ningsfonnerna.
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Figur 3.13. Deltidssysselsatta och tillfälligt anställda andelsom av
sysselsatta branscherinom 1987 och 199sex

tillfälligt anställda andel sysselsattasom procentav
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grafen finnsl branschernas angivna. För tolka 3.13attnamn
kan utgå från "Finans- och företagstjänster"t i grafens nedreman ex

del. Ringen markerar förhållandetvänstra mellan deltids- och tillfälligt
arbete for denna bransch 1987. Drygt 20 personalen arbe-procent av
tade deltid 1987 den horisontella skalan, samtidigt 7 procentsom ca

tillfälligt anställd den vertikala skalan. stående fyrkantenDenvar
motsvarande situation 1997, då andelen deltidsarbetande hadeanger

sjunkit till 18 medan andelen tillfälliga anställningarprocent, ökat till
drygt 10 procent.

Utvecklingen inom hemtjänst uppseendeväckande. Somär synes var
1987 ungefär 48 personalen deltidsanställd ochprocent drygt 20av

hade tillfällig anställning. Därefterprocent har hemtjänsten, delvis till
Ädelreformen,följd den s.k. expanderat kraftigt. Deltiden hade ökatav

till drygt 60 och de tillfälliga anställningarna tillprocent 26änmer pro-
Under 1998 ökade de deltidsanställdacent. inom hemtjänsten med

drygt 10 000 medan antalet heltidsanställda endast ökade medpersoner,
hälften.

hälso-Inom och sjukvård har både deltid och tillfälliga anställningar
Ädelreformenminskat, och här spelaräven roll. Genom delatt storen
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intensifie-sjukhusvårdenharkommunal regiiförts överomsorgenav
dyg-blivit jämnarepersonal överefterfrågan påvilket innebär attrats,

deltidsarbetande.andelfortfarandesjukvården harMen stornet. en
kraftigt,minskatdeltidsarbetetharutbildningsverksamhetenInom

åter-ökat.i stället Dettahar mönsteranställningarnatillfälligademen
medföretagstjänster,ochfinans-och inomhandelninomkommer även

ochHotellmycket.likaminskatdeltiden inte restau-skillnadenden att
ande-denoch haravseendena, störstai bäggehar ökatslutligen,rang,

branscher.allaanställdatillfälligtlen av
deltidsarbetande harhaft mångahartraditionelltbranscherDe som

10-års-denundersysselsattatillfälligtandelenökat senasteockså har
förklarasvilketminskat,dockharsjukvårdochperioden. Hälso- av

restaurangverk-hotell- ochsektorn. Inominomstrukturförändringar
sysselsättningsökning, harstarkjämförelsevishaftharsamhet, ensom

oftaökat,anställdaoch tidsbegränsat attdeltidsanställdabåde genom
anställda.tillfälligtocksådeltidsanställdade är

utbytbaraanställdatillfälligtdeltidsanställda ochdelTill viss är
arbets-har1990-taletdelenunderochanställningsforrner avsenare

ocksåkananställda. Mantillfälligtföredragituppenbarligengivarna se
anställ-tillfälligaförtidsramenmedsambandiökningtydligt atten

månader 1994.till 12från 6utökadesningar

Stålmansjobb

det itycksredovisatutredningenomställningförde hinderUtöver som
Vissaheltid.arbetahinder föravgörandefinnasdel fall attmeren

utvecklats påhaförefalleromsorgssektornochvård-befattningar inom
hel-demsiginte orkarenkeltheltsådant tasätt, att anett personen

tid.
ochvård-intervjuade inomverkligheten allaBilderI är om-ur

arbetsförmedlarearbetsgivare och arbetstagare,sorgssektorn, samt
resulte-1990-taletundernedskärningarnasektorn,inom överens attom

skaföralltförblivitfall hari många attvårdarbetet tungti manattrat
verk-fåärdetarbetsgivareEnligtheltid.sköta det påorka somatt en

Jobbetoch ärheltid inom vården tungtorkar arbetaligen omsorgen.
veckoarbetsmâttet.kanskebordeoch överseman

deltidsarbetandevårdsektomarbetsgivare inom attEn anserannan
olyckligtsynnerligendetengagerade, tillägger ärofta attär menmer

engagerad imedorkaförjobba deltidbehövaska attatt varaatt man
attkonstaterararbetsgivareytterligarejobb ochsitt sompersonenen

arbetsskador.undansig bättredeltid klarararbetar
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Man kan också spåra tendens i AKU-undersökningenssamma
tilläggsfråga de deltidsanställdas skäl till arbeta deltid. Bakomom att

övriga skäl visar det sigsvaret mycket del har deatt stor svarat atten
helt enkelt inte orkar arbeta mera.

Arbetarskyddsstyrelsen har nyligen, i samarbete med SCB, genom-
Sverige4,fort undersökning arbetsmiljön i i form tilläggs-en om av

frågor i anslutning till AKU-undersökningen i oktober och november
1997.

frågaI 4.3 har beräknat andel sysselsatta kroppsligtärman ut-som
tröttade efter arbetet. Bland vårdpersonal och personal inom hotell- och
restaurangverksamhet hälften fysisktän uttröttade efter arbets-var mer
dagen. Den enda övriga yrkesgrupp uppvisade tal i stor-som samma
leksordning byggnadsarbetare. Mellan och50 60 tillfrå-var procent av
gade sjuksköterskor, undersköterskor, sjukvårdsbiträden och personliga
assistenter besvarade frågan jakande. I tabell, fråga fram-4.5,en annan
går personal arbetar påatt servicehus, servicelägenheter och påsom

utsattas.ålderdomshem särskiltär
frågaI 7.4 behandlas andra aspekter på arbetet, bli fort.ex. att utsatt

våld eller hot våld i arbetet. Det naturliga skälär andelom storav en
vårdare och skötare jakande denna fråga. Men därnästsom svarar
kommer inom vårdpersonalen inkl.nämntssamma grupper som ovan,
sjuksköterskor. Mellan och40 50 dem deprocent att utsattsav uppger

arbetsplatsené.för våld eller hot våld Inom övriga yrkesgrupperom
det mycketär små andelar de intervjuade har varit forav utsattasom

detta.
Samma återkommermönster i flera frågor, såväl det gällernär

fysisk psykisk belastning i arbetet. Resultatet uppseende-som är
väckande, särskilt betänker mycket del,att 60om stor änman en mer

personalen inomprocent, arbetar deltid. Inom hotell- ochav omsorgen
restaurangverksamhet motsvarande andelär 36 och blandprocent
byggnadsarbetarna endast 8 Intervjusvaren styrker de omdö-procent.

såväl arbetstagare arbetsgivare iBilder verklig-men som som gav ur
heten, nämligen arbetet inom vård- ochatt omsorgssektom är tungt.

dennaMot bakgrund har utredningen låtit SCB fördela delen av
i arbetsmiljöundersökningen på hel- och deltidsarbetande försvaren en

lite längre period. figurI 3.14 redovisas den andel underskö-av
terskor/sjukvårdsbiträden uppgivit de fysiskt uttröttade iärattsom
kroppen vid arbetsdagens slut. Data år frånomspänner 1989vartannat
till 1997.

4 Arbetsmiljön 1997, Am 68 SM 9801.
5 Ibidem 84.s.
6 Ibidem 152-153.S.
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deUndersköterskor/sjukvårdsbiträden uppgivit äratt3.14.Figur som
deltidHel- ochslut.arbetsdagensefterkroppenuttröttadefysiskt i

1989-1997.
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heltidsarbetandedeandelDet störreär uppgersomavsynes ensom
under 1990-ökatharbåda avsevärthar besvär,deatt gruppernamen

dettidigarevärden. Som ärmycket höga nämntsuppvisarochtalet
storleksordningiandelaruppvisarbyggnadsarbetareendast sammasom

figursjuksköterskorna,Blandarbetsmarknaden.svenskadenpå se
den haransenlig ochändådenlikaandelen inte är3.15, är stor, men

l990-talet.kraftigt undermycketökat
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Figur 3.15. Sjuksköterskor de jjøsisktuppgivit uttröttadeär iattsom
kroppen efter arbetsdagens slut. Hel- och deltid 1989-1997.

60

50

40

30

20

10

0

heltidüü deltid

Även den frågeställning beskrivs här alltså förefaller haom som
förstärkts i samband med de neddragningar inom vård-ägtsom rum
och omsorgssektom under 1990-talet, diskussionen på intetär sätt ny.

förekomDen redan i slutet 1980-talet, En orsak till arbeta deltidattav
jobbet förär mångaär Hur människoratt tungt. de inteattsom anger

vill ha deltid därför de inte orkar det ingen Kunskapenatt är vet.som
bristfallig.7detta mycketärom

finnsDet anledning reflektera något detta förhållande.att över
Vård- och omsorgssektom har haft mycket andel deltidsanställdstoren
personal, åtminstone de 25 åren. Detta måste ha påverkat verk-senaste
samheten i rad olika avseenden, inte bara det gäller schemalägg-när
ning. En del personalen har länge levt medstor arbetstidsförkort-av en
ning inte funnits inom andra delar arbetslivet.som av

deI studier gjorts tidigare arbetstidsförkortningar harsom av man
ofta konstaterat arbetstagarna har benägenhet öka arbetstaktenatt atten
och arbeta effektivt under den kortare arbetstiden. Det finnsmer nya,
studier visar två halvtidsanställda på dagatt uträttarsom änmer en en
heltidsanställd. denI bemärkelsen detta lönsamtär förett system
arbetsgivaren. Effekter detta slag kan mycket väl ha inomuppståttav
vård- och omsorgssektom. De deltidsarbetande kvinnorna tycker ofta

sitt arbete, och den kontakt med och människor detom omsorg om som

7 Ericsson, Y 1988 viljaAtt inte kunna Om deltidsarbetet i Sverigemen -
48.s.
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fåjämförelsevisdetbelastningenhårda är t.ex. avdeninnebär. Trots
arbetet.tillinför gåolustkänner attdem som

drivitgradviskvinnordeltidsarbetandemångarimligtDet antaatt
generellvidungefärdeltidsarbete,sittarbetsprestationen ensomupp

ochvård-sedanhar1990-taletUnder omsorgs-arbetstidsförkortning.
hadettakanslutändanrationaliseringar. Ikraftigaförsektorn utsatts

delverkligheten. IiBilderbeskrivssituation endenresulterat ursom
haromsorgssektornochvård-utförs inomdeltidsarbetende somav

heltids-praktikenidet är ettsådrivitsarbetsprestationen attpass,upp
någonfinnsintedetiuttrycksig personutförs. attDettaarbete tarsom
heller någondärför inteocharbetsdag,underorkar prestera enmersom

heltid.arbetetaktuelladetsigkan ta ansomperson
upparbetatsharbefattningarfinnsdetskälfinns somDet anta attatt

realiteteniarbetsprestationutfördeltidgrad, somdentill att enman
heltidsarbete.ettmotsvarar

Jämställdhet

anställ-tillfälligadeltidsarbete,mellansambanduppenbarafinnsDet
könen.mellanjämställdhetenochbehovsanställningar,särskiltningar,
skulledetojämn,arbetskraft så attefterfrågansektorervissa ärInom

anställdadedärdeltidsarbetande,andelhögmotivera menkunna en
ochheltid, män.arbetar är

del-mångajämförelsevisförekomkommunikationssektornInom
deldenallt inomframförmed 1991,ochtillframtidsanställda män

minskatdeltidandelenharDäreftertransporttjänster. enkallassom
fjärdedelarmanlig,traditionellt än treverksamhet äraning. Denna mer

starkmycketkollektivtrafik ärEfterfrågananställdade män.ärav
skolatill arbete,åkermänniskorpå mm,timmar närantalett morgonen

efterfråganojämnahem. Dennaåkerdeeftermiddagen, näroch
äldreom-ochvårdinomförhållandenagrad t.ex.i högpåminner om

sorg.
andellikatillnärmelsevis storintetransporttjänsternahardettaTrots

medjämföra när-14omsorgssektorn, attprocentochvård-deltid som
sedandensammaivaritandelen har settoch stort40 procentmare

delademed hjälpproblemetlöstutsträckninghar i avMan1987. stor
förförmiddagen,påtimmar4arbetarinnebärturer. t.ex.Det att man

efter-underarbetaochdagen nyttmitt ettledigsedan passatt vara
ofta inomtidigareförekomdeladekvällen. Dessaeller turermiddagen

från dekritikstarkefterborttagitsharsjukvård,ochhälso- men

8 Ibidem 77.s.
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anställda. Frågan varförär har lättaremän deladeatt acceptera änturer
kvinnor. Det i första hand får kvinnorär behöver hasvar man att en
samlad arbetstid, eftersom de fortfarande ofta har huvudansvaret for
hemarbetet.

Ett intressantannat exempel könsrollemas betydelse återfinns
inom detaljhandeln. deI två verksamheterna,största varuhus med brett
sortiment och specialbutiker, personalenutgörs till mellan 60 och 70

kvinnor. I varuhusenprocent arbetar hälftenav än personalenmer av
deltid och i fackhandeln drygt tredjedel, och det kvinnorären som
arbetar deltid, i nio fall tio.av

En närmare granskning visar det allt finns likaatt mångatrots hel-
tidsanställda kvinnormän inom handeln. Den skillnadensom stora
gäller deltidsarbetet, figur 3.16.se

Figur 3.16. Hel- och deltidsanställda och kvinnormän handeln.inom
Medeltal 1997.
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Många människor upplever emellertid det finns skillnader inomatt
fackhandeln, svåraär styrka med statistiskaatt data.som Inom t.ex.
radio- och TV handeln arbetar företrädesvis fackkunniga män, som
arbetsgivaren i utsträckning villstor utnyttja på heltid. De inte såär
många, så kunden får räkna med bravänta I affäreratt for dam-ett tag.
konfektion förefaller ha personaltäthet,större sannolikt flerman även
deltidsanställda, och kunden blir expedierad snabbare. Delar fack-av
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organise-ocksåjämhandelspersonal ärochbokhandels-handeln, t ex
Handelstjänstemannaforbundet.irade

hotell-också inomåterkommerhandelninomSamma mönster som
figur 3.1restaurangverksamhet,och

restaurangverk-ochhotell-deltidsanställda inomochHeI-3.17.Figur
Medeltal 1997.samhet.
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mångalikaibranscheni settär stortheltidsanställda männenDe
skillna-blirdeltidsarbetandetillkommerdetkvinnorna, närmensom

mycketden stor.
förskälredovisadetidigareförhållandedettaförklarasdelTill aven

väljerutsträckning mänänväsentligtikvinnor större endeltid, attt.ex.
delsmå. Mendebarnen ärhand närarbetstid för avenkortare att ta om

detKankönsrollsmönster.kvardröjandepå varaockså berokandetta
därverksamheterinomservicesnabbaresigförväntarmänniskorså, att

konfektionsaffárerochlivsmedels-vård;arbetar,kvinnor omsorg,som
fack-inomservicepåbereddade väntamedan är attrestauranger,samt

påverkar dettafallsåarbetar Idärverksamheter mänoch andrahandel
därmedoch ävenarbetsplatsenorganisationarbetsgivarensgivetvis

deltidsarbetskraft.efterfrågan
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3.4 Förklaringsfaktorer till utvecklingen av

atypiska anställningar
Den ökande andelen atypiska arbeten i Sverige framför allt beroanses
på teknologi i kombination med ökad konkurrens.ny Som led i kon-ett
kurrensen har företagen ökat sin kundorientering, vilket i ökande grad
innebär kunden ska fåatt eller tjänsten vid exakt den tidpunktvaran
den efterfrågas, dvs. just-in-time. För tjänstesektorn innebär det att
personalen i växande utsträckning måste arbetstidens förlägg-anpassa
ning till kundernas behov.

Samtidigt fortgår den ständiga syftar till minskaprocess attsom
produktionskostnaderna produktionsfaktorerna,att arbets-genom även
kraften, endast i anspråk efterfrågantas när så kräver, inte Inomannars.
tjänstesektorn innebär det behovetatt personal inte alltid omfattarav
sammanhängande 8-timmarsperioder, några timmar vidutan tillfälleett
och några timmar till vid tidpunkt. Med hjälp teknologien annan av ny
har företagen minimerat behovet underhåll och förkortat ställtiderav av
olika slag, arbetsuppgifter tidigare sysselsatte personalen kun-som när
dernas efterfrågan låg.var

Önskemål från arbetskraften har emellertid också påskyndat de aty-
piska anställningarnas utveckling. En del arbetstagare vill kunna dispo-

sin tid friare vidett sätt fastnera än heltidsarbete. Detta framstår
de främsta drivkrafterna bakomsom deltidsarbetetsen av expansion i

Sverige under 1960- och l970-talet. l den snabbt ökande andelen upp-
dragstagare finns också inslag frivillighet,ett stort såväl bland kon-av
sulter bland byggnadshantverkare.som

Konjunkturutvecklingen spelar naturligtvis i detta förlopp.
Strukturella förändringar förstärks i allmänhet i samband med kon-
junkturnedgångar, och tenderar fördröjas underatt perioder med god
konjunktur. Deltidsarbetet har utvecklats relativt konjunkturobe-ett
roende undersätt lång period, medan deltidsarbetslöshetenen har ökat
markant under den konjunkturnedgång underägt l990-talet.som rum
Samma konjunkturkänslighet återfinner hos deäven tillfälligaman
anställningarna. Konjunkturen kan alltså påverka utvecklingens hastig-
het, dess huvuddrag bestäms de tidigaremen nämnda strukturellaav
faktorerna, teknologi och ökad internationaliseringny och därmed även
ökad konkurrens.
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ekonominsocialaDen3.5

blikommitekonominsociala attdenbegreppethar1990-taletUnder
arbetsmarknaden.utvecklingendiskussionernavanligare iallt om

försektorn. Gränsentredjedenanvändsbegrepp ärEtt annat som
koope-bestårflytande. Kärnanekonominsocialaden ärvad avärsom

verksamhet.ekonomiskbedriverföreningarochföretagrativa som
in.företagandraocksåIbland räknas typer av

denoch 5mellan 3för procentekonominsocialaDen avsvarar
så. Nästanemellertidroll änstörreekonomin. Dess ärvästeuropeiska

någraellermed i någotmedborgareeuropeisk är avvarannan vuxen
denSverigeorganisationer. Iochföretag antasekonominssocialaden

19979.170 000cirkasysselsättaekonominsociala personer
ochjordbruks-sektorer:i vissasärskiltekonominsociala är storDen

socialhälsovård ochförsäkring,bank,detaljhandel,livsmedelsindustri,
tillhörformkooperativisamverkar t.ex.Småföretagare somomsorg.

sinaorganiserarICA-handlarnaingårekonomin. Därsocialaden som-
bondekoope-ochhantverkkooperativliksominköp gemensamt -

rationen.
ide-eller denföreningarnaekonominsociala ärdendelEn avannan

socialhälsovård,sig iFöreningarnasektorn. omsorg,ella engagerar
utbildningkultur, m.m.

sigskiljerekonominsocialadendelenetableradedenl stora, av
övrigagäller i denvadfrånintesannoliktanställningsformerna som

sek-ideellaoch denkooperationengällerdäremotdetekonomin. När
tillfälligadeltidsarbetesåvälandelenmycketpekar att somtorn

ekonomin."idäranställningar än restenstörreär av

arbetesvart-vittochIllegalt3.6

och dåsvart-jobb dåellerarbeteillegaltfrågorharårUnder omsenare
arbetsmarknaden.svenskapå densituationendebattenförekommit i om

frånersättningkombinerararbetslösamångahävdatshar a-Det attt.ex.
intressantdetkansammanhangdettaarbete. Iillegaltmedkassan vara

före-ochanställningaratypiskamellansambandeventuellabelysaatt
svart-jobb.komsten av

utveckling.regionalInstitut för9 Westlund, StatensHans
1994.Carlssons,Olsson,° ekonomin", JansocialaDen

utveckling.regionalförInstitut" Westlund, StatensHans
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Riksrevisionsverket RRV har nyligen gjort kartläggningstoren av
Sverige.det illegala, eller arbetet i sinl konstaterarsvarta, rapport

RRV arbete vanligt förekommande iatt är densvart svenska ekonomin
och den typiske aktören utför arbete i denatt vita sektornsvart ett par
timmar vecka. Yngre företagare och studerandemän, är överrepre-per
senterade bland dem arbetar Detta gäller medävensvart.som personer
god utbildning och hög kompetens inom sitt yrkesområde, hant-t.ex.
verkare och andra professionella med särskild kompetens.

Medborgarnas attityder till sådant marginellt deltagande på denett
arbetsmarknaden förhållandevis förlåtande.svarta är Situationen

förefaller likartad i andra jämförbara länder Danmark ochvara som
Nederländerna.

Arbetslösa underrepresenterade

Tvärtemot vad många tycks konstaterar RRV mycket tydertro, påatt
de arbetslösa underrepresenterade detatt är gäller deltagandetnär på

den arbetsmarknaden. En anledningarna kansvarta de inteattav vara
har kontakter med arbetsmarknaden och således inte har möj-samma
lighet utnyttja dels befintliga produktionsresurser,att dels de kontakter

arbetsplatsnärvaro En arbetslös förlorar dessutom densom en ger.
naturliga uppgradering kompetensen deltagandet i produktionenav som
normalt Det finns indikationer det föreligger negativtattger. ett
samband mellan arbetslöshetens längd och deltagandet på den svarta
arbetsmarknaden. Ju längre tid den arbetslöse saknat koppling till den
formella arbetsmarknaden desto mindre tycks denne deltaga på den

arbetsmarknaden.svarta

Atypiskt anställda sannolikt underrepresenterade

Denna utredning har inte kunnat undersöka i vilken utsträckning aty-
piska anställningar kombineras med arbete. Utan tvekan före-svart
kommer sådana kombinationer, det förefaller rimligt utifrånatt-men

slutsatserRRV:s vilka överrepresenterade i denärom grupper som
sektorn vilka sammanfallerintesvarta med de dominerande igrupperna

atypiska anställningar omfattningen inte skiljer siganta att nämnvärt-
mellan atypisk anställda och andra anställda eller kanske ärt.o.m.
mindre. Däremot kan det finnas avvikelser bland atypisktgrupper av
anställda inom vissa branscher där arbete vanligt.ärsvart

Z RRV 1998:29 Svart arbete.
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jämförelseinternationell4 En

deltidsarbete,vad gällerutvecklingenkapitel dels bilddettaI avges en
delsantal västländer,ioch tillfälliga arbetendeltidsarbetslöshet ett en
utveck-ligga bakomtänkasantal faktorer kanbeskrivning ett somav

utvecklingenoch därHolland, Spanien USANågra länderlingen. --
länder, beskrivsavviker från andrabakgrundsfaktoremaeller separat.

deltids-utvecklingenkonstaterasSammanfattningsvis kan att av
tämligenfå undantag,med någratillfälliga anställningar,arbete och är

deltidsarbetande ochEfterfråganoch i USA.likartad i EU-länderna
föränd-strukturellautsträckningpåverkas i visstillfälliga anställda av

effekt.mindre Ut-svängningar tycks hakonjunkturellamedanringar
ellerarbetskraftens behovbero påandra sidanbudet kan å antas av

och arbetslös-social-tillfälligtarbeta deltid ellerönskan samtatt av
utformning.hetsersättningens

arbetsmarknadenpåFörändringar4.1 -

anställningaratypiska

korthet innebäratypiska arbeten, vilket is.k.länder harmånga1 an-
ökatheltidsarbeten,från fastaolika skiljer sigställningar sättsom

årl. central frågablivitökning hartrendmässigt under Denna ensenare
Åländer.i mångaarbetsmarknadspolitiska debattenallmännai den ena

tecken pådenpositivt såtillvidasidan utvecklingen ettatt anses varases
Å till alltsidan leder denandraarbetsmarknaden.ökad flexibilitet en

leda tillden kaneftersombland beslutsfattaremånga attstörre oro
arbetsmarknaden blirpåredan ännu svagare.svaga grupper

i EU-län-atypiska arbetenaökade deperioden 1985-1995Under
År Portugal,Danmark,Grekland,hademed 1985dema 15 procent.

imedan andelamasysselsattaandel atypisktSverige och Spanien högst
defannslåga. Tio årFrankrike relativtLuxemburg och senarevar

Ökningen Holland bestod tilliHolland och Spanien.andelama istörsta

the1 Atypical employment1997Hoevenberg, Willems, E.Grip, A.,De
1997,Review, Vol 136 No lInternational LabourUnion,European
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del deltidsarbeten medan ökningenstor i Spanien utgjordes till-av av
fälliga anställningar. I Grekland, Portugal och Danmark minskade de
atypiska anställningama under period.samma

Ökning deltidsarbeten i EUav

1 EU-länderna ökar andelen deltidsarbetande de totalt sysselsatta.av
Under perioden 1983-91 uppgick ökningen till 1,4 procentenheter.
Därefter har ökningen accelererat och uppgick mellan 1991-1995 till

Ökningen2,2 procentenheter. bland understörst 25 år ochvar personer
År54 år. 1996 arbetadeöver cirka 16 de sysselsatta deltid.procent av

Stor variation mellan länderna

Andelen deltidsarbetande alla sysselsatta varierar ganska kraftigtav
mellan de olika EU-länderna. Holland har den absolut andelenstörsta
deltidsarbetande. Där arbetade år 1995 tredje deltid.änmer var person
Näst vanligast deltidsarbete i Sverige, där fyra arbetade del-var en av
tid. Nästan lika vanligt i Sverige deltidsarbete i Storbritanniensom var
och Danmark medan Grekland, Portugal, Spanien och Irland hade lägst
andelar deltidsarbetande.

Tjänstesektorn dominerar

Deltidsarbetet i EU-länderna Årkoncentrerat till tjänstesektorn.är 1995
arbetade hela 86 de deltidsanställda inom tjänstesektorn.procent av
Tolv de deltidsarbetande fanns inom industrinprocent ochav reste-
rande två inom jordbruket. Inom tjänstesektorn finnsprocent de del-
tidsarbetande framför allt i servicearbeten. Andra del-stora grupper av
tidsarbetande återfinns inom handel och kontor.

Deltidsarbete kvinnor arbeteger

Som framgår tabell 4.1 andelen deltidsarbetande samtligaav var av
sysselsatta 15 inom EU år 1991. Motsvarande siffra förprocent kvin-

drygt 31 Deltidsarbete med andra ord dubbeltprocent. sånorna var var
vanligt bland kvinnor bland hela den arbetande befolkningen.som

Tabellen visar också de länder där andel kvinnornaatt storen av
arbetade deltid också hade relativt högt kvinnligt arbetskraftsdel-ett
tagande. Detta gäller särskilt för Danmark, Storbritannien, Tyskland
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blandarbetskraftsdeltagandelägsthadeländerBelgien. Deoch som
kvinnor. Dessadeltidsarbetandeandelarsmåocksåhade sam-kvinnor

tillmedverkathakandeltidsarbeten attandelband tyder att storen
underlättats. Genomhar attarbetsmarknadeninträdekvinnornas

kunnatkvinnor steget uthar många tafamiljelivocharbetekombinera
arbetsmarknaden.

arbe-andel kvinnorarbetskraftsdeltagande,Tabell Kvinnors4.1. som
U-länder, 1991.tolvdeltidsarbetande Eiandeltotalochdeltidtar

AndelAndel kvinnorarbets-RelativtLand
deltidsarbetandedeltidsarbetarkraftsdeltagande som

kvinnorbland

15,031,3EU
22,637,478,9Danmark
22,343,764,5Storbritannien

5,89,962,8Portugal
15,134,l58,1Tyskland
11,923,456,8Frankrike
32,459,854,5Holland
11,727,453,2Belgien
7,518,244,8Luxemburg
4,511,041,2Spanien
3,46,539,9Grekland
8,317,739,9Irland

EurostatKälla: OECD,

Över EUideltidsarbetslösamiljonerfyra

hellredeltidsarbetandedeandeluppgick denhelhetEU somFör avsom
19972. cirkainnebärDetår atttillheltid 20arbetaviljaskulle procent

deltidsarbetslösa.betraktaskandeltidsarbetandefemtedel de somaven
Hol-länderna. ImellankraftigtvarierardeltidsarbetslösaAndelen

deltids-Österrike mindre 10sigbetraktade än procentland och som
Italien,Grekland,försiffrormotsvarandemedanår 1997arbetslösa

40Sverigeoch procent.Finland närmarevar
kvin-ochmellanskillnader mäninte någraförekommer störreDet

inteönskardeltidsarbetandebland deandelengällervad mensomnor
kvinnornadeltidsarbetandedeEftersomheltidsarbete.fåkunnat ett

Employment1998,ReportRates7 EmploymentEU-kommissionen:"
Member StatesthePerformance
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dock så många flerär de deltidsarbetandeän antalsmässigtmännen, är
betydligt fler kvinnor deltidsarbetslösa.än män

helaI EU uppgick antalet deltidsarbetslösa kvinnor år 1996 till 3,2
miljoner medan de deltidsarbetslösa således baramännen 1,2var
miljoner. innebärDet den totala deltidsarbetslösheten inomatt EU upp-
gick till 4,4 miljoner 1995. För Sverige andelama lika blandstoravar

och kvinnormän antalet ofrivilligt deltidsarbetande kvinnormen var
220 000 attjämfora med 63 000 män.

Tillfälliga arbeten allt vanligare inom EU

Under perioden 1983-1991 ökade andelen tillfälligt anställda allaav
sysselsatta inom EU med 5,4 procentenheter. Under de forsta fem åren

1990-talet Ökningenfortsatte ökningen, i något lägre takt.änav om
mellan 1991 och 1995 uppgick till i genomsnitt 1,1 procentenheter.

Utvecklingen skiljer sig kraftigt mellan medlemsstaterna. I Holland,
Spanien och Frankrike ökningama medan de tillfälligastörstvar an-
ställningarna minskade i Portugal och Grekland.

Som framgår figur hade4.1 cirka ll de anställda iav procent av
EU-ländema tidsbegränsat arbete år 1995. flertaletett I länder, däri-
bland Sverige, ligger andelen mellan 10 och 15 Belgien,Iprocent.

ÖsterrikeItalien, och Storbritannien andelen mindre 10än procent.var
Spanien skiljer sig markant från övriga EU-länder. Där hade treen av

1995.3sysselsatta tidsbegränsat arbete årett

3 Persson, och Wadensjö E. red Glastak och glasväggar Den köns-
segregerade arbetsmarknaden, SOU 1997: 137.
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anställdaantalettotala ianställda avdetAndelen tillfälligt4.1Figur
. könsfördelat.Totaltår 1995.U-ländernaE samt

EUtdalt

EurostatKälla:

könsfördelningJämn

anställda itillfälligtbland dekönsfördelningenocksåvisarFigur 4.1
tillfälligaiandelen kvinnorländersamtligaEU-länderna år 1995. I var

relativt små.dockSkillnadernaandelen äranställningar män.större än
ocksåsysselsättningsgradvad gällerkönsskillnademaEftersom numera

kvinnorarbetarantalsmässigtkonstaterasrelativt små kan ävenattär
utsträckning.likaitillfälligtoch nästan stormän

ESpanien,GRGrekland,DTyskland,4 DKDanmark,BBelgien,
AÖsterrike,NLNederländema,IRIrland, lltalien,FFrankrike,

UKStorbritannienSSverige,FINFinland,PP0rtugaL
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Tjänstesektorn störst

Merparten de tillfälliga anställningarna återfinns i tjänstesektorn.av
Serviceyrken med låga utbildningskrav dominerar. Tillfälliga anställ-
ningar förekommer dock i kvalificeradeäven yrken inom tjänste-mer
sektorn.

Ungdomar tillfälliga jobb och arbetslöshet-

Den första kolumnen i tabell 4.2 visar ungdomsarbetslösheten i med-
lemsländerna. Den andra kolumnen i tabellen visar andelen tillfälligt
anställda ungdomar i åldrarna 14-24 år samtliga sysselsatta iav samma
åldrar i EU-länderna år 1991. allaAv sysselsatta ungdomar i hadeEU

27över tillfällig anställning årprocent 1991. finnsDet tydligen en
samvariation mellan länder med hög arbetslöshet bland ungdomar och

ungdomarandel tillfälligt anställdastoren
I samtliga länder finns det tecken på andelen tillfälliga anställ-att

ningar minskar med stigande ålder. betyderDet ungdomar skulle haatt
benägenhetstörst arbeta tillfälligt och medatt stigande ålderatt man

hellre fast anställning kantar välja.en om man

AndelenTabell tillfälliga4.2. anställningari de syssel-unga av
14-24-åringarna ungdomsarbetsläshetensatta tolv EU-samt i

länder, 1991.

Ungdomsarbetslöshet Ungdomar i tillfälliga anställningar,
% de sysselsatta 14-24 årav

EU 27,5
Spanien 32,3 60,7
Grekland 24,5 16,9
Frankrike 19,1 34,0
Irland 17,6 54,5
Belgien 14,0 12,3
Danmark 11,5 32,4
Holland 11,1 16,1
Portugal 10,2 32,2
Storbritannien 10,1 9,7
Tyskland 5,6 30,6
Luxemburg 2,6 2,4

Källa: OECD, Eurostat

5 De Grip, A, Hoevenberg, Willems, E. 1997 Atypical employment the
European Union, International Labour Review, Vol 136 1997, No
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utvecklingenbakomFaktorer4.2

särklass vik-iflera faktorer. Dearbetskraft påverkasEfterfrågan av
be-konjunkturella svängningar. Istrukturomvandlingar ochtigaste är

förändringar.arbetsrättsligainkluderas oftastrukturomvandlinggreppet
denfaktorerandra sidanarbetskraft påverkas åUtbudet somavav

utbildnings-ocharbetskraftens rörlighetutvecklingen,demografiska
itrygghetssystemen,inkluderaockså väljakannivå Här attmanm.m.

socialforsäkringar.arbetslöshets- ochform av

viktigarbetstidenFörläggningen av

utbudetefterfrågan ochsambandet mellanfråga påverkarEn som
frånstudie 1994förläggning.arbetstidens Iarbetsmarknaden är pre-en

Bielenskiö utifråninomdeltidsarbeten EUutvecklingen ettsenterar av
arbetstagarperspektiv.respektivearbetsgivar- ett

huvudsakligadetarbetsgivarnaEU-länder menadeflertaletl att
i fore-flexibilitetendeltid ökaanställa påskälet för attatt varpersoner

efter fluk-verksamhetenkunnaför därigenom bättretaget att anpassa
intresseradeföljaktligen främstmarknaden.tuationer Företagen var

vecka ochfå timmarberedda arbetaatt somperpersoner som varav
Motsvarandevarsel.med kortarbetstiden kunde ändrasaccepterade att

intresseradevisade dessaarbetstagareundersökning bland att mestvar
visarfastlagda scheman. Resonemangetskiftarbeta långaattav

gällerönskemål vadarbetsgivares arbetstagaresskillnader istora resp.
deltidsarbete.arbetstiden vidförläggningen av

på flexibilitetökadKrav

destrukturförändringarharsamtliga OECD-länder ägtl stora rum se-
radikalt.förändrats Dearbetskraft harEfterfrågan20-25 åren.naste

hartjänstesektomhar minskat ochtraditionella industriarbetena expan-
offentlig sektor.relativtbyggtländer harderat. Många storenupp

att arbetsuppgifterrutinmässigamedfört mångaTeknikutvecklingen har
teknikutvecklingenSamtidigt harminskat kraftigt.försvunnit ellerhar

tidigareproducera sådantmöjligheterockså inneburit attstora varsom
kun-också alltmertjänsteproduktionen blirochomöjligt. Både varu-

anställdas kompetens.deställs allt högre kravskapsintensiv, dvs. det

of6 Activietyof Work and SurveyformsBielenski, 1994H New -
Countries, EuropeanLevel Eight Europeanand EstablishmentExperience

Dublin.Working Conditions,of Livning andforFoundation the Improvement
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Under period har den ökande globaliseringen medverkat tillsamma
företag och organisationer tvingats höja sin förproduktivitetatt att att

konkurrenskraftiga. Till del sker detta effektiviseraattvara en genom
Ökadteknikanvändning och arbetsorganisation. produktivitet ställer

också ofta krav på flexibilitet vad gäller storleken och kompeten-större
hos själva arbetsstyrkan. blir allt vanligareDet företagenattsen anpas-
både arbetsstyrkans kompetens och omfattning efter arbetsbelast-sar

ningen.

Strukturella orsaker bakom deltid och tillfälliga anställningar

Ett uttryck för de ökade kraven flexibilitet ökad efterfråganär en
från arbetsgivare deltidsarbetande och tillfälligt anställda. finnsDet
med andra ord strukturellt betingat inslag i förklaringen till ökadett en
andel deltid och tillfälliga anställningar. de länderI har genomförtsom
arbetsrättsliga förändringar underlättat för arbetsgivarna attsom an-
ställa personal tillfalligt, har andelen tillfälliga anställningar ökat

Ävenmycket markant. Ett exempel Spanien. Frankrike uppvisarär ett
liknande mönster.

Deltid och tillfälliga anställningar inte konjunkturberoende

En viktig förklaringsfaktor bakom förändringar i efterfrågan påannan
arbetskraft konjunkturläget. Under deär 20-25 åren har väst-senaste
världen gått igenom flera hög- lågkonjunkturer. såI gottsom som
samtliga länder utlöste den första oljekrisen börjani 1970-taletav en
kraftig lågkonjunktur. varade dockDen olika länge i olika länder. Den
andra krisen, kom i slutet 1970-talet, påverkade också ländernasom av
på olika Därefter har vissa legat föresätt. andra i konjunktur-stater
utvecklingen. Numera beräknas högkonjunkturerna börja i ochUSA

förJapan sedan sprida sig till Europa. Styrkan effekternaochatt av
olika konjunkturlägen skiljer sig åt länderna emellan.

OECD har undersökt hur olika konjunkturlägen kan påverka före-
komsten atypiska anställningar. Slutsatsen det inte finns någotär attav

mönsterl.tyder förändringar i andelen följer några cykliskaattsom

7OECD Employment Outlook, 1996.
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förvärvsarbete medkombineraför kvinnorDeltid sätt attett
sysslori hemmet

förmöjlighetenendadeltidsarbete varit denvästländer harmångaI
skäl detfinnsarbetsmarknaden. Detkvinnor sig attatt antaatt ta

heltid får kvin-arbetaländer. intei flera Genomfortfarande såär att
och hemarbete.för barnomsorgtid övernorna

missgynnarsocialförsäkringssystemenArbetslöshets- och
många länderanställda ioch tillfälligtdeltidsanställda

missgyn-många ländersocialförsäkringssystemen iArbetslöshets- och
skulle därföranställda ochtillfälligtdeltidsarbetande ochofta bådenar

arbetskraftsutbudet förökningtalarfaktorkunna mot en avsomvara en
Å detandra sidan skulletillfälliga anställningar.ochdeltidsarbeten

deltids-efterfrågan påökadtalar förfaktorkunna ensomvara en
arbetsgivarperspektiv.anställda utifråntillfälligtanställda och ett

iarbetslöshetsersättningenfrånfå ersättningDeltidsarbetslösa kan
regler ienligti Nederländerna,ländernade nordiska storasamt som

svenska möjligheter förekommersådanaNågrapåminner dedrag om
EU-länder eller i USA.sig i övrigavare

länderanställda i mångaför de atypiskteffekternamissgynnandeDe
ochsjukpenningtillvid arbetslöshetgäller inte bara även rättenutan

viktigaste lagreg-sammanfattning dekortföljerpension. Nedan aven
medlemsländernag.ilerna några av

Vid mindresocialförsäkringspliktiga.anställningarBelgien: Alla är
invalidi-sjukpenning ochtillheltid bortfaller50 rättenän procent av

stödberättigar till obegränsatdeltidsarbeteFörutvarandetetsförsäkring.
intedeltidsarbetande,varierar förBidragen ärarbetslöshet.vid som

ofri-frivilligt ellerdeberoendehuvudförsörjare,familjens varom
i deltid.villigt

mindreanställningar på 15Tyskland:Förbundsrepubliken För än
befriadearbetsgivarnamånadslönvisslägreveckotimmar eller ärän en

försäk-pension. Fulltochsocialförsäkringsavgifter för sjukdomfrån
anställ-veckoarbetstimmar. Förförst vid minst 18ringsskydd inträder

betalaskyldighettimmar/vecka finns ingenmindre 19ningar attän
obligatoriskt. Del-vilketarbetslöshetsersättningen,tillbidrag ärannars

s samorganisation SO, 1998-12-ArbetslöshetskassomasSammanställning från
Holland l999-0l-l5Affairs Employment,of Social andfrån Ministry03 samt

den° arbetsmarknad inomkvinnornasutveckling påTendenser ochKnocke,W.
Arbetslivsinstitutet.Arbetslivsrapport 1998:30,europeiska gemenskapen,
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tidsarbete inverkar negativt pensionsstorleken, eftersom denna be-på
räknas grundval arbetade år och inkomst.av

Danmark: Redan bosättning tillräcklig för till grundpension,är rätt l
arbetstagaredock låg och finansieras statsbudgeten. Allaär översom

månad fårarbetar minst timmar/vecka eller timmar10 43,5som per en
inkomstensarbetsmarknads-tilläggspension, inte påverkas avsom

försäkrings-storlek. tidsmässigt kortare anställningar finns ingetFör
tilläggspensionsavgifter förskydd och arbetsgivaren betalar inga an-

ställda tio veckoarbetstimmar. Sociala rättigheter in-med mindre ärän
dividuella till eller hushållet.och inte bundna äktenskapet

socialförsäkringspliktigaStorbritannien: Anställningar blir först när
genomsnittslönen.lönen uppgår till den nationella23 Av-procent av

progressivtgifterna lägre för deltid för heltid beroende påär än ett
socialförsäk-bidragssystem. mycket låga inkomster betalas ingaFör

liggerringsavgifter. Grundpensionen finansieras avgifter ochgenom
tilläggs-under fattigdomsgränsen. finns anställningsrelateradDet en

färrepension, deltidsarbetande arbetardock utesluter 30änsom som
veckoarbetstimmar. i

lIrland: Socialförsäkringsavgifter betalas inte för anställningar som
understiger vecka.18 timmar per

Exemplet Nederländerna4.3

holländska sjukan.början 1980-talet talades det ofta denI av om
budgetunderskott arbetslöshet cirkaLandet hade och 12ett stort en

dåvarande regeringen beslöt i samråd med arbets-Den attprocent. -
radikal kursändring. dess harmarknadens Sedangöraparter sys-en-

fyraselsättningen ökat och arbetslösheten ligger i dag under procent.
avtal mellanKursändringen bestod flera delar. 1982Genom ettav

arbetsmarknaden löneökningarna varit begränsats tillharparterna
cirka två år under perioden och 1996. avtal1984 Iprocent sammaper
enades verka för rättvis fördelning jobben. Staten harattman enom av
bidragit till arbetsgivaravgifterutvecklingen sänkta skatter ochgenom

förenklade regler för korttidsanställningar.samt
Redan i slutet 1970-talet formulerade den holländska regeringen 1av

deltidsarbetetw.i syfte öka ökat deltidsarbete sågsEttett attprogram
fördelainstrument för dels sysselsättningen, delsökaett att ensom

förstärktesknapp nämligen betalt arbete. Detta synsätt genomresurs,
avtalet mellan från år hade både1982 se ovan. Programmetparterna

° AffairsPart-time work the Netherlands, Ministry of Social and
Employment, Directorate of Industrial Relations, April 1997.No 39,
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förändrade regler och bort-inslag.kvalitativa och kvantitativa Genom
och arbetslös-och i social-trösklar i arbetsrättentagande s.k.av
villkor defick de deltidsanställdahetsförsäkringssystemen samma som

heltidsanställda.
arbetslöshet.vidolika ersättningssystemNederländerna finns tvål

tillveckorna berättigadedcAlla arbetat under 26 39 ärsenasteavsom
dessutom arbetat undermånader.ersättning i maximalt Desex som

berättigade till ersättningdärefterfyra de fem årenminst ärsenasteav
År sänktes1985förlängda arbetslöshetsersåttningen.från den ersätt-

Ersättningstiden iarbetslöshet från 80 till 70ningsnivån vid procent.
månadermellanarbetslöshetsförsäkringen varierarförlängdaden tre

maximalantalet förvärvsår. Förberoende ålder ochoch 4,5 år er-
Därefter ersättningi år. utgårsättningstid arbetat 40krävs att man

lagstadgade mini-den70under år procentett motsvarar avsommax
hänvisade till socialbidragssystemet.däreftermilönen. arbetslösaDe är

arbetslöshets-ersättning fråntillDeltidsarbetslösa har rättsamma
ofri-förutsättning deheltidsarbetslösa underersättningen ärattsom

vidoch registreradeaktivt söker arbetevilligt deltidsarbetslösa, ärmer
Arbetsfönnedlingen.

öka deltids-åtgärder förockså kvantitativaRegeringen vidtog att
arbetsgivarna,och då främstarbetsmarknaden,arbetet. Parterna

anslogs för forsk-deltidsarbeten och medelantaletanmodades ökaatt
förinitiativutvecklingen. Fleradeltidsarbete påverkarning hur togsom

offentliga sektorn.deltidsarbetet inom denökaatt
också försökoch gjordesUnder åren 1979 1980 stat-attett genom

antalet deltidsarbe-arbetstagare ökatill arbetsgivare ochliga bidrag
belastadet, förutomdock snabbt eftersomFörsöket avbrötstande. att

alltför komplicerat.ochförväntat resultatstatsbudgeten, inte vargav
giordejobbet.marknadskrafterna redanansågDessutom attman

deltidsarbeten.för fler lhar verkat aktivtArbetsmarknadens parter
för deltidsarbete.finns stadgarkollektivavtalencirka 60 procent av

kampanjer öka deltidsarbetet.genomfört förfackförbund harVissa att
kampanjenexempelsärskilt till Ettdessa har riktatsNågra män.av

fatherHello kid, I am your
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En jobbar deltidtreav

deltidsarbetandeUnder de 25 åren har andelen alla syssel-senaste av
i Nederländerna ökat från cirka sju tillsatta 37 Idagprocent procent.

arbetar alltså tredje deltid.än Det i särklass denärmer var person
högsta siffran i EU.

Mer nio tio i Nederländernaän nöjda med sitt deltidsarbeteärav
och arbetar deltid därför de inte vill arbeta heltid. Mindreatt än en av
tio de skulle vilja arbeta heltid har inte lyckats hittaattanger men
arbete på heltid. Deltidsarbetslösheten uppgår med andra 0rd till mindre

10 de deltidsarbetande.än finnsDet inga uppgifter hurprocent av om
andel de deltidsarbetslösa uppbär ersättning frånstor arbetslös-av som

hetsersättningen.
Liksom i övriga EU-länder deltidsarbetet i Nederländernaär vanli-

bland kvinnor och i serviceyrken med låga utbildningskrav.gast Flera
undersökningar visar dock önskemål minskad arbetstid bliratt om nu
allt vanligare bland högutbildade. Det gäller både och kvinnor.män

arbetsmarknadsdepartementet2Enligt uppgifter från det holländska
väljer familjer allt oftare deltidsarbete för båda makarna, dvs.unga
både och kvinnan vill arbeta ungefär 32 timmar varderamannen per
vecka. Tidigare det vanligast arbetade heltid och kvin-attvar mannen

ungefär 20 timmar vecka.nan per

Institutionella förändringar bakom utvecklingen

Det ökade deltidsarbetet i Nederländerna ha bidragit till ökadanses
sysselsättning främst bland kvinnor, också till den äldre arbets-attmen
kraften har kunnat kvar i arbetslivet längre och till jämnarestanna en
fördelning betalt- och obetalt arbete och sist inte minst tillav men en-
minskad arbetslöshet. För arbetsgivarna har det ökade deltidsarbetet
medfört flexibilitetstörre arbetet kan föreliggas till den tidatten genom
då arbetsbelastningen är störst.som

Det torde inte ligga några helst tvivel det strukturellaärattsom om
orsaker, i form institutionella förändringar, ligger bakomav som
ökningen andelen deltidsarbeten i Nederländerna. kan ocksåDetav
finnas vissa attitydmässiga förändringar kan ha påverkat utveck-som
lingen, i allt fler och kretsar önskaratt arbeta deltid.störregenom man

" Deltidsarbete definieras arbete under kortare tid den normalaänsom
arbetstiden för heltidsanställningar. Antalet timmar i deltidsanställningen
varierar från timme vecka till timme mindre heltid.änen per en
2 Martin Blomsma, Ministry of Social Affairs and Employment, Holland.



l internationell jämförelse 63Ensou 1999:27

SpanienExemplet4.4

anställdaStörst andel tillfälligt

arbetslösheten inom EU. Sam-sedan lång tid den högstaSpanien har
gällertradition mycket strikt. Detspanska arbetsrättentidigt denär av

sysselsättningensyfte ökaför fasta anställningar.särskilt reglerna l att
Föränd-år.förändringar gjorts i arbetsrättenhar betydande senare

möjligheter för arbetsgivarnainneburithar blandringarna störreannat
fasta anställ-tidsbegränsade kontrakt. Föranställa personal medatt

regler tidigare.gäller iningar stort sett samma som
tillfälligti kraft, har andelenarbetsrättslagarna träddeSedan de nya

År de sysselsattadrygtanställda ökat markant. 1987 15 procentvar av
sifframotsvarandedvstillfälligt anställda. Sju år 1994, näravarsenare,

anställningar i Spa-tredjedel allainnebär34 Det överattprocent. en av
anställningama har Ökatde tillfälligatillfälliga. Samtidigtnien somvar

sysselsättningen minskat.Spanien har totalai den

tillfälligt anställdabakom andelStrukturella orsaker stor

strukturellatviveldet inga helstEnligt föreliggerOECD attomsom
efter-inneburit ökadarbetsrättsliga förändringar harskäl i form enav

Spanien. ocksåkonstaterartillfälligt anställda i OECDfrågan på att
till ökningarbetsrättsliga förändringar letti Frankrike haräven aven

tillfälliga anställningar.
medförtförändringarna ocksåde arbetsrättsligaSannolikt har en

År 85fast anställd personal. 1995minskad efterfrågan caangav
anställda itillfälligtoch kvinnornabåde männenprocent som varav

berodde deofrivilligt ochtillfälliga arbeteSpanien deras attatt var
fastjobb.inte hade kunnat finna ett

Exemplet USA4.5

arbetsmarknadavregleradEn

iutvecklingenintressant studerai detta sammanhangkanDet attvara
jämfört med vadarbetsrättenland med helt påett somannan synen

arbetslöshets-nämligen ocksåi flertalet EU-länder, USA. Därgäller är
annorlunda iuppbyggdasocialförsäkringssystemenoch änsättett

Europa.

3 Employment Outlook, 1996.OECD
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Arbetslöshetsersättningen i USA skall täcka individens basutgifter
arbete.inte underminera individens incitament återvända tillattmen

Ersättningen utbetalas under 26 veckor. Ersättningen vanligen 50-60är
lönen. Storleken på ersättningen varierar beroende på in-procent av

komstnivå och i vilken bosatt. lönLägre högreärstat ersätt-man ger
ningsnivå. de registreradeAv arbetslösa får 30-35 arbetslös-procent
hetsersättning. Deltidsersättning medges

Arbetslöshetsersättningen finansieras individuella arbets-genom
givaravgifter. USA arbetsrättenI mindre strikt i flertaletär EU-län-än
der och det lättare personal. Arbetslöshetsersättningenär sägaatt upp

inte kollektiv försäkring fortsättning löne-utanses som en som en
systemet.

Flexibla arbetstider och flexibel arbetskraft inga företeel-ären nya
i USA. Det ligger istället i flexibla arbetstider, i formatt t.ex.ser nya av

deltidsarbete och tillfälliga anställningar, införs bred front i före-
och omfattar del de anställda tidigare. Dentagen större än störstaen av

förändringen det gäller flexibel arbetskraft inär USA dock denär
explosionsartade tillväxten Uthyrningsfirmor for arbets-temporärav
kraft.

Deltid i USA få flexibilitet både för arbetsgivaresättett attses som
och arbetstagare. Arbetsgivaren har möjlighet lättare variera sinatt
kapacitet och arbetstagaren har möjlighet få tid till åtagandenatt mer
vid sidan jobbet. Deltidsarbetande oftahar lägre timlön sinaänav en
heltidsarbetande kollegor. Ofta har de inte heller tillgång till kompe-
tensutveckling och anställningsförmåner i utsträckningsamma som
heltidsarbetande.

Nästan fem arbetar deltiden av

I USA arbetar cirka 16 de sysselsatta deltid. dessaAv ärprocent av
ungefär två tredjedelar kvinnor och tredjedel Andelen deltids-män.en
anställda har inte ökat i någon nämnvärd utsträckning sedan 1980.

ÖvrigaUngefär 85 arbetar deltid frivillig basis. 15procent procent
arbetar deltid arbetsmarknadsskäl och kan följaktligen betraktasav som
deltidsarbetslösa.

4 Sveriges Utländska Attachéer, Utlandsrappon USA 9709, Flexibla
arbetstider och flexibel arbetskraft i USA.
5 SOU 1996:150 allmänEn och sammanhållen arbetslöshetsersättning.
6 Sveriges Utländska Attachéer, Utlandsrapport USA Flexibla9709,
arbetstider och flexibel arbetskraft i USA.
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dei utsträckningoch använderamerikanska företagenDe storser
i efterfrågan.buffert vid förändringaranställdatidsbegränsat som en

ivariationeranställda för dessaAlternativ till tidsbegränsat mötaatt
anställd personal ellerhos fastefterfrågan öka övertidsuttaget attär att

de tidsbegrän-strategi innebär för mångalagernivåer.dra Denna avner
tidsbegränsat jobb ochmellananställda deras val inte står ettettattsat

arbetslöshet.tidsbegränsat jobb ochfastjobb, mellan ettutan snarare

bland kvinnoranställningar vanligastTidsbegränsade

År amerikaner till cirkaanställdauppgick antalet tidsbegränsat1996
miljoner. fjärdedelar kvinnor.ungefärs.k.dessa2,4 Av tretemps var

kvalifi-inte speciellttidsbegränsade anställningarnadeMerparten ärav
försäljning ochadministrativ hjälp,cerade, utan t.ex. annan ser-avser

vice.

tillfälligt anställdaSämre villkor för

tillsvidare-vadungefäranställda tjänar 80Tidsbegränsat procent av
anställdade tidsbegränsatförklaras dettaanställda Till delgör. attaven

anställdavad fastfärre timmarungefär tioarbetar gör,än attprocent
utbildninganställda och har lägretidsbegränsat är samt att storenyngre

serviceyrken.inom lågbetaldaandel arbetar
osäkerhetinnebär oftaarbetskraften i USAingå i den flexiblaAtt

fårochhur länge det skalldet gäller arbetet, nyttettnär manvara om
oregelbundna sche-också innebäranuvarande slut. kandet Detärnär

frågor harvillkor i övrigt.lön och Dessasämresämre senareman,
projekt har ocksåalltmer i Flerauppmärksammats USA.tid startats av

ändringar och för-få till ståndintresseorganisationer och andra för att
för denstandarderriktlinjerna förbättringar för draattsamt upp

flexibla arbetskraften.

tillfälliga arbetenFörväntad ökning av

iökaatypiska anställningar kommertecken tyderMånga attatt
företagende amerikanska91USA. Numera attprocentt.ex. avanger

frånanställda. Enligtgång använder tidsbegränsatde någon rapporten

7 arbetsmarknadsråd i Washington.uppgift från SverigesEnligt

Arbetslöshetsersältning...19-02813
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AttachéerlgSveriges Tekniska räknar med konstellationerattman nya
följerdyker det gäller den flexibla arbetskraften. någraHärnärupp

exempel.

arbetskraftFlexibel arbetskraft eller flexibel medtyp0 av samma
yrke i kollektiv för få tillgång tillgår t.ex.attsamma samman

förmåner och kompetensutveckling. kollektiv kan också fun-Dessa
arbetsfönnedlare medlemmar.förgera som gruppens

Bildande regionala pooler med arbetstagare, produktions-0 av som
personal, administrativ personal och ingenjörer, vilka hyrs tillut
regionens företag. Regionens företag bidrar till poolens kompe-

de på plats itensutveckling, utbilda arbetstagarna när ärattgenom
företaget, Modellen innebärdels betala utbildning.attgenom annan

flexibel arbetskraftregionens företag får tillgång till kompetentatt
och delar på kostnaderna för detta.att man

med alternativt konjunktur för sinaFöretag säsongmotsatt0 pro-
dukter delar pool flexibel arbetskraft, halva året jobbaren av som
hos det företaget och andra halvan hos det andra företaget.ena

s FlexiblaSveriges Utländska Attachéer, Utlandsrapport USA 9709,
arbetstider och flexibel arbetskraft i USA.
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och avtal5 Lagar

Utvecklingen de har och kollektivavtalåren gått i lagsenaste mot att
främja flexibilitet företagenförsöka och produktivitetsutveckling i

anställdasolika anställningsavtal och arbetstider. Samtidigt skagenom
behov utveckling, inflytande, frihet och trygghet tillgodoses. dettaIav
kapitel redogörs för regleringen olika anställningsformer och arbets-av
tider.

Anställningsskydd1

Översikt anställningsskyddets historikav

lagen anställningsskydd kraft det första1974:12 trädde iNär om var
det individuella anställningsskyddet reglerades på full-gången ettsom

ständigt sätt.
dess för exempelvishade visst skydd anställda införts,Innan ett som

skyddet föreningsrättskränkande avskedande och förbud attmot mot
värnpliktden fött barn eller fullgöra sinsäga tvungen attupp som var

Äntotalförsvarsplikt. tidigare pånumera rådde helt synsättett annat
anställningsförhållanden. princip gällde tjänsteplikt och detta reglera-I
des bl.a. i olika legostadgor, den sista utfärdades år 1833. Detvarav var
inte tal avtalsfrihet mellan förutsattenågon lagstiftningenparterna-om

anställningsavtalet hade ingåtts i viss form och för viss tid.att en en
mycketUnder industrialismens framväxt ändrades denna syn,

starktpåverkan liberalismens idéer. Avtalsfriheten betonadesgenom av
den statliga inblandningen Anställningsvill-och skulle minimal.vara

koren skulle fastställas och arbetsgivarenarbetstagarenattgenom
ingick enskilda avtal. och oreglerad anställningsform uppkom,En ny
det fria arbetsavtalet. innebar anställningsförhållandet inteDetta att
ingicks för viss bestämd tid tills vidare. kunde helstDet närutan som

från både arbetstagarens och arbetsgivarens sida. Tillsägas upp
skillnad vad gällt i det bondesamhället ställdegamlamot som

bara arbetade förfogandearbetstagaren den tiden till arbetsgivarensnu
fick föroch bara betalt för denna. Arbetsgivaren hade inget ansvar
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arbetstagaren under den tid då denne inte arbetade. innebarDet t.ex. att
arbetsgivaren inte arbetstagaren viddra försorgatttvungenvar om
ålderdom och sjukdom och inte heller arbetsvillkoren tillatt anpassa
arbetstagarens förutsättningar. praktiken innebar detta arbets-I att
givaren ensidigt kunde bestämma avtalsvillkoren arbetstagarens val-
inskränkte sig till arbetet eller inte.att acceptera

Under slutet 1800-talet började arbetstagarna sluta sig iav samman
fackföreningar. kom i allt utsträckning ingå avtal medDessa störreatt
arbetsgivarna arbetsavtal gällde för antal arbetare,störreettom som
kollektivavtal. Rättsläget dock oklart dessa kollektivavtalvar om var
rättsligt bindande.

ökad social efterhandEn bredde sig, bl.a. arbets-ut attoro genom
alltmer kom utnyttja kollektivavtalens möjligheter till strejktagarna att

och arbetsgivarna sina möjligheter till lock Därför inleddesout. ett
arbete för försöka skapa stadga åt den oroliga situationen. förslagDeatt
till lagstiftning lades fram förkastades dock och inte förrän år 1928som
infördes lagreglering kollektivavtalet. förstaDen arbetstidslagenen av
infördes år och den första semesterlagstiftningen1919 år 1938.

Genom Saltsjöbadsavtalet mellan och1938 SAF LO förband sig
arbetsgivarna skälen för uppsägning och förhandlaatt attange om upp-

Årsägningar. 1964 ändrades överenskommelsen till arbetsgivarnaatt
åtog sig inte arbetstagarna sakliga skäl. slutet påIsägaatt utanupp

Åmanska1960-talet tillsattes den s.k. utredningen fick i uppdragsom
frågan utökat anställningsskydd.överatt ettse om

Utvecklingen 1970-taletunder

År infördes särskild lag anställningsskydd1971 för äldre arbets-en om
och år därefter den förstaträdde kompletta anställnings-tagare tre

skyddslagen i kraft. denna lagfästes kravet uppsägning skulleI på att
sakligt grundad. Den innehöll reglering turordning ochävenvara av

till återanställning. Anställningsskyddslagen till vissa delarrätten var
dispositiv.

ochI med års lagstiftning långtgående1974 skydd åtatt ettgav
tillsvidareanställningar, förklarades den normala anställ-ävensom vara
ningsformen, uppstod behov kunna undantag från kravetgöraett attav

alla anställningar skulle gälla tillsvidare. Därför infördes möjlighetatt
kunna ingå tidsbegränsade anställningar för viss tid, vissatt säsong

eller visst arbete föranleddesdet arbetsuppgiftemas särskildaom av
beskaffenhet eller fråga praktikarbete eller vikariat. Beträffandevar om
provanställningar hade regeringen föreslå sådan skulleövervägt att att

tillåten enligt lagen. Då arbetsmarknadens förklarat departer attvara
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reglera dettakollektivavtalen skulletillvilliga medverka attattvar
lagregleringföreslåfrånavstod regeringen att

1980-taletUtvecklingen under

i kraft. Bakgrun-anställningsskyddslagträddeapril1 1982Den en ny
visstidsanställningar.tillmöjligheternautökavilleden attvar man
provanställning ochtillmöjligheterinföraavsiktenDessutom attvar

hade visatErfarenhetenarbetsanhopning.viss tid föranställning att
sådana lös-fram tillkommakollektivavtalviahade varit svårtdet att

tillåtetdet blevinnebarbestämmelserinfördeslagenningar. I attsom
visstidsanställa påochmånaderhögstprovanställa någon för attatt sex
månader undersammanlagtarbetsanhopning igrund tillfällig ensexav

till-anställa någonmöjlighetinfördesperiod två år. Det attävenav
skullearbetstagarentills dessför tidenför feriearbete ochfälligt att

innebarregelinfördesVidarevärnpliktstjänstgöring.påbörja attsomen
visstidsanställas.pensionerad fickden ärsom

1990-taletUtvecklingen under

medbestäm-förkommittétillkalladesslutet år 1991 översynI avenav
övrigtilagstiftningenarbetsrättsligacentraladenmandelagen och

blivitunder årdettillsattestill utredningenSkälen attatt senarevar
lagstiftningen.arbetsrättsligai denfanns bristertydligt detalltmer att

effek-fått oönskade1970-talet hadegenomfördes pårefonnerDe som
och byråkra-samarbetsfonnerformaliseradede lett tillattter engenom

saknadeanställdamångakonstateradestisk beslutsprocess. Det att
kundeanställningsskyddetstarkaoch detinformationmöjlighet till att

arbetsmarknaden. Dekomma in påarbetslösamedfört hinder förha att
ochsvåröverskådligadessutomansågsarbetsrättsliga lagarna vara

både i denproduktivitethöjd1990-talets krav påanpassade tilldåligt
kunnasvårigheterSärskildasektorn.och offentligaprivata den angavs

regelsystemetflexibilitet ibristen påarbetsplatser därmindreuppstå på
lönsamheten.därmed påverksamheten ochkunde få återverkningar på

delbetänkandeavlämnadearbetsrättskommittéårs1992 ett om ny
1993.3 till lagstiftningleddeFörslagenanställningsskyddslag i maj som

januari 1994.trädde i kraft den 1

1 1973:129.Prop.
2 arbetsrättskommitté.års1992
3 1993:32.SOU
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Innebörden förändringarna bl.a. anställnings-den tillåtnaattav var
tiden för visstidsanställning förlängdes från månader till tolv måna-sex
der under period två år och provanställning tilläts i tolv måna-atten av
der i stället för tidigare i månader. infördesDessutom slagsettsom sex
moratorium för de gällande kollektivavtalen. Till hörde nämligenlagen
Övergångsbestämmelser innebar bestämmelser skulle undan-attsom
röjas i gällande kollektivavtal, avtalen stadgade tidsbegränsadeattom
anställningar fick ingås för kortare tid de lagen inne-tillät. Detän som
bar dock inte det inte längre möjligt ingå kollektivavtalatt attvar om
kortare tidsbegränsade anställningar kollektivavtal kunde natur-nya-
ligtvis träffas innebar tidsbegränsade anställningar endast fickattsom
ingås för kortare tid tolv månader.än

Vidare ändrades vissa regler avseende uppsägning och arbetsgivare
möjlighet undanta två arbetstagare särskild betydelse förattgavs av

fortsattaden driften vid upprättandet turordningskretsar.av
Efter regeringsskiftet under hösten infördes från1994 och med den

januari il 1995 princip återgång till de regler föregällde denen som
januaril 1994. längstaDen tillåtna tiden för visstidsanställningar vid

arbetsanhopning och för provanställning förkortades från tolv till sex
ändringenmånader i och med

Under våren tillkallade1995 regeringen kommission meden upp-
drag söka lösningar på de problem arbetsmarknadensatt partersom
ansåg fanns på arbetsrättens område, 1995 års Arbetsrättskommission.
Syftet med kommissionens arbete i medsamarbeteatt parternavar
finna former för hur dessa själva i så utsträckning möjligtstor som

kollektivavtal skulle kunna utforma de arbetsrättsliga reglernagenom
så de blev enklaså och effektiva möjligt.att som

Kommissions mål åstadkomma långsiktig och stabilattvar en
arbetsrätt skulle främja flexibilitet och produktivitetsutveckling isom
företagen och den offentliga sektorn, tillgodose de anställdas behov av
utveckling, inflytande, frihet och trygghet, främja jämställdhet mellan
könen och främja invandrarnas villkor på arbetsmarknaden.

Kommissionen överlämnade sin slutrapport Samarbetsavtal i maj
1996. Varken arbetsgivamas eller arbetstagarnas kunderepresentanter
godta det slutförslag till avtalsrekommendation kommissionenssom
ordförande presenterade. Regeringen överlade med centralorganisa-
tionema och dessa förband sig förhandla med varandra. Grunden föratt

förhandlingar vilja medverka till åtgärderparternas parternas attvar
ökar sysselsättningen och därmed minskar arbetslösheten. Motsom

bakgrund dessa överläggningar uppdrog regeringen för-Statensav

" 1994:1685Lag ändring i lagen l982:80 anställningsskydd.om om
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skulle för-likningsmannaexpedition tillsätta medlargruppatt en som
få enighet i arbetsrättsliga frågor.söka uppnåparterna att

under den tidMedlargruppen fick inte något uppdrag parternaav
förklarade det inte fannsi funktion, och därförden attgruppenvar

förutsättning för klara uppdraget.någon att av
lagt fram den s.k.Under hade dessutom regeringensenvåren 1996

förslag lades fram för klarasysselsättningspropositionen, i vilken att av
arbetslöshetenövergripande målet halvering den Idet öppnaav pro-

utfonn-framkom arbetsrätten måste ha ändamålsenligpositionen att en
rimlig avvägning mellan löntagarnas behovning och spegla aven

och diskriminerande beslut och företagensskydd godtyckligamot
sin organisation och sinkontinuerligt kunnabehov att anpassaav

behov. arbets-arbetsstyrka till förändrade förutsättningar och De
försvårade förskulle utformade så de interättsliga reglerna attvara

meningsatsningar och expandera. Regeringensföretagen göraatt nya
arbetsmarknadens självadetta skedde på bästa sätt togparteratt omvar

reglerna.för utformningen avansvar
inte komma september 1996lyckades IMen överens.parterna upp-

tilllagrådsremiss. Lagrådets yttrande ledderättades utkast till attett
oktoberfram omarbetat förslag till proposition iregeringen lade en

anställningsskyddetöförslag modernisering Rege-1996 med på av
uttryck förkonstaterade de då gällande reglernaringen att upp-gav

kommit frångås. Anställningsskyddsreglemafattningar allt attsom mer
arbets-och efter det har svensk ekonomi ochtillkom på 1970-talet

fria rörligheten förmarknad avsevärda förändringar.genomgått Den
och inom utvecklingenkapital, tjänster EU samt av-varorpersoner,

väsentligt.organisationer och arbetssätt har förändratsseende teknik,
ökad mångfald vad gäller olika formerUtvecklingen har gått mot aven

arbetskraft, tidsbegränsade anställningar, inhymingför anlitaatt t.ex.
arbetskraft och konsulttjänster.av

framförde vissa förslagregeringen i propositionenKontentan attvar
anställningsskydd, konstateradetill förändring reglernaav om men man

inte skulle ändras. Exempelvis intevissa regler att avstegatt angavs
tills-ske från principen huvudregeln anställning ingåsskulle äratt att

luckra kravetvidare och det inte heller skulle komma ifrågaatt att upp
arbetsgivarens sakligt grundad.uppsägning från sida skapå att vara

dock möjligheten kollek-Utökningar föreslogs avseende att genom
från anställningsskyddslagen. Tills dess gällde avvi-tivavtal avvika att

i kollektivavtal central nivå. Vid tillkoms-kelse endast kunde pågöras
det skulle skapas garanti avtals-regeln avsikten mot attattten var enav

5 1996/97:207.Prop.
6 1996/97:16.Prop.
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friheten inte begagnades på otillbörlig utsträckningi för-sättett som
sämrade det lagfästa anställningsskyddet. Under förbun-år hadesenare
den i allt utsträckning börjat delegera till lokala fackligastörre rätten
organisationer.7 Därför ansåg regeringen kravet avtal skulleatt att
ingås på central nivå borde bort avseende tidsbegränsade anställ-tas
ningar, turordningsreglema företrädesrättoch reglerna till återan-om
ställning den förmånerberäkningen undernärmaresamt uppsäg-av
ningstid. Dock regeringen bara skulle tillåtas detatt avstegangav om
fanns gällande kollektivavtal central nivå, exempelvis regle-ett som
rade allmänna anställningsvillkor.

Vidare föreslog regeringen anställningsforrn skulle införas,att en ny
överenskommen visstidsanställning se avsnitt 5.5. Vid denna tidpunkt
gällde tidsbegränsad anställning pågått i sammanlagt tolvatt som
månader under period två år medförde arbetsgivarenatten av var

särskilt meddela inte någon ytterligare anställning kundetvungen att att
erbjudas. Normalt gäller vid tidsbegränsade anställningar de upphöratt

föregående uppsägning vid avtalsperiodens slut.utan
Regeringen föreslog bortre för vikariat skulle in-även gränsatt en

föras. period femDen under år varit vikariatsanställd isom en av sam-
manlagt och fortsattår anställd, ska automatiskt få sin anställningärtre
betraktad tillsvidareanställning. regel skulle få effektDennasom en
först den januari1 2000.

föreslogsDessutom uppsägningstidema skulle i relation tillsättasatt
Ändringaranställningstidens längd inte tilloch arbetstagarens ålder.

skulle också i reglerna företräde till återanställning. Tills dessgöras om
hade töreträdesrätten gällt under tolv månader, förslaget gick påutmen

denna tid kortades till nio månader.att
Vidare föreslogs för deltidsanställda för arbetsgivarenrätt atten

anmäla han eller hon ville ha anställning med utökad sysselsätt-att en
ningsgrad eller heltidsanställning därigenomoch få företräde till sådan
anställning. kravTre ställdes för företrädesrätten skulle gälla. Föratt
det första skulle arbetstagaren ha anmält till arbetsgivaren utökadatt
arbetstid önskas. det arbetsgivarensFör andra skulle behov arbets-av
kraft tillgodoses arbetstagaren får utökad arbetstid. detFörattgenom
tredje skulle arbetstagaren ha tillräckliga kvalifikationer för arbets-
uppgifterna. normalfalletI kan det arbetstagaren har dessaantas att
kvalifikationer heltidsanställningen innehåller arbetsupp-om samma
gifter deltidsanställningen.som

Regeringens förslag riksdagen och de flesta ändringarnaantogs av
trädde i kraft från och med den januari1 1997.

7 SOU 1993:32.
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anställningsskyddetAvtal inom5.2

dvs. arbets-tvingande,anställningsskyddslagendel reglerna i ärEn av
deTankenrättigheter.sinafås avstå från ärkan inte attatttagaren

tvingande.enskilde skaför denreglerna skyddgrundläggande varaom
de upphäverutsträckningogiltiga i denenskildaAvtal mellan ärparter

det sedanharrättigheter. Däremotinskränker arbetstagarenseller gam-
lag-ska kunnakollektivavtalsslutandemalt parteransetts att anpassa

i bransch,råderförhållandentill de speciellareglema attgenomensom
haorganisationernafackligai kollektivavtalen. Degöra avsteg anses

medlem-tillvarataförkrävsoch de kunskaperkompetensden attsom
disposi-anställningartidsbegränsadeReglerna ärintressen. ommarnas

tiva.

kollektivavtalbestämmelser iTidigare undersökningar av

anställningar itidsbegränsadebestämmelsertillfällen harVid några om
det fannsvisarundersökningarkollektivavtal analyserats. Dessa att

anställ-tidsbegränsademedgavkollektivavtal 1970-taletpå attsom
provanställning,förarbetsanhopning ochtillfälligfick ingås vidningar

anställningsformer. Närtillät dessalagen inteden då gällandeatttrots
infördes1980-taletbörjanändrades i rättanställningsskyddslagen attav

delkollektivavtalen tillinnehöllprovanställa. Några år storsenare
fanns avtaldet inteprovanställa,inskränkningar ävenrätten att omav

under-anställningsform. Denförbjöd dennauttryckligen senastesom
före 1994genomfördestagit delutredningensökningen straxavsom

tiden för tids-maximalavanligastedenlagändring och den visarårs att
månader, dvs.kollektivavtalenibegränsade anställningar var sex

ställdelagentidsgräns upp.somsamma
omfattande under-utfördeAnställningsskyddskommitté1977 års en

visstidsanställ-bestämmelsermedkollektivavtalsökning bl.a. omav
Bakgrundenprovanställning.ocharbetsanhopningvid tillfälligning var

anställningsfonner.dessaanställningsskyddslag inte tillätårs1974att
tillfäl-anställa förprovanställa ellerskulle kunnaarbetsgivaren.För att

kollektivavtaldet fannsdärförarbetsanhopning krävdeslig ettatt som
vanligastedenkonstateradesreglerade frågor.dessa I attrapporten

måna-arbetsanhopningför tillfälligförekommande tidsgränsen trevar
LO-omrâdets tidsgräns. Där-fanns ingentjänstemannasidanPåder

krävdesdetkollektivavtaleniinskränkningarförekom attemot genom

8 1980:2.ADs
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den fackliga organisationen sitt samtycke för anställning vidatt attgav
arbetstopp skulle tillåtas.

kollektivavtalsundersökningEn avseende provanställningar genom-
1985.9fördes år Enligt denna undersökningäven ungefär hälftenvar av

företagen, där 85 arbetstagarna anställda, LO-procentca av var
SAF-området bundna inskränkningar i provanställa.rätten attav
Undersökningen visade antalet arbetstagare berördesäven att som av

den fackliga organisationen lämnade sitt samtycke hadeatt ökat
markant jämfört med före 1982 års lagstiftning. fannsDäremot inte
längre några kollektivavtal förbjöd provanställning.som

Donald W. Storrie genomförde kartläggning regleringenen av av
provanställningar och anställningar för viss tid i kollektivavtal under

1993.10hösten Hans resultat visade den vanligaste tidsgränsen föratt
visstidsanställningar månader och de flesta avtal inte deattvar sex gav
fackliga organisationerna någon ha inflytande vid rekryterings-rätt att
beslutet. Vidare framkom tjänstesektom och småföretagamaatt
verkade ha de liberala reglerna medan de industriföretagensmest större
möjligheter visstidsanställa begränsade. Storrie fann deatt attvar mer
ändringar gjordes i anställningsskyddslagen år fick till följd1994som

de olika fackförbunden agerade mycket olika. Slutsatsen dockatt var
för de avtalsområden hade relativt korta avtalslängder skulleatt som

genomslagskraften bli störst.

på ingåttsExempel avtal under tidsom senare

Teatramas Riksförbund och Teaterförbundet, fackförbundet för scen
och media träffade den 1 september 1998 överenskommelseen som
innebär anställningsform gäller för konstnärlig personal vid deatt en ny
statsunderstödda Syftet ensemblearbetet ska stärkas.ärteatrama. att
Anställningsforrnen kallas för långtidskontrakt och komplementär ett
till tillsvidareanställningar de anställningsformer gäller inomsamt som

sedan tidigare, pjäs-, halvårs- och årsanställningar.teatrama Långtids-
kontrakten ska gälla i minst två och högst fem år och de gör avstegsom
från anställningsskyddslagens regler ska få ökat löneutrymme.ett

någraFör år sedan ingick Byggförbundet och SEKO avtal attom
tillämpa anställningsform kallas för tillsvidareanställning meden som
säsongbetonat arbete. Avsikten bl.a. utifrån helhetssyn påattvar en

9 Gustafsson E., Anställningsforrner: jämförelseEn mellan LAS och kollek-
tivavtal på LO SAF området, Juridiska Fakulteten Lund, 1985.-
l° Donald W. Storrie, Reglering visstidsanställningar i kollektivavtal, Kon-av
sekvenser 1994 års lagstiftning, EFA, 1994.av
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införadess medarbetaremellan företag ochrelationerna tryggareen
säsongbetonatmedarbetare medanställningsform föroch fastare

väderleksberoende arbetenutföromfattar demarbete. Avtalet som
i mån försökaArbetsgivama skabeläggningsverksamhet.inom största

under uppehållet. Arbets-kompetensutvecklingellerbereda arbete
huvudarbetsgivare hur dennemeddela sinskyldigär att genasttagaren

eller hon fårhanmed arbetstagarenska få kontakt annanom
uppehållet.anställning undertidsbegränsad

anställnings-provanställningtillåter längreaktuellt avtal änEtt som
ha längrelärarområdet. Genomskyddslagen avtalet på attär prov-en

med kompetenta läraredet viktigtanställningsperiod markeras äratt
tillräckliga kun-bedömer inte hararbetstagarenoch de lärareatt som

efter prövoår.från anställningskiljas sini princip ska kunnaskaper ett

Arbetstidslagstiftning5.3

centralaoch arbetsmarknadensArbetstid regleras i lag parter genomav
handla den totala arbets-arbetstid kanlokala avtal. Frågoroch omom

arbetstiden förläggs.vecka, eller huruttryckttiden, t.ex. per

Historik

flera till-arbetstiden förkortats vidlagstiftade1900-talet har denUnder
till timmarfastställdes arbetstiden 48medfällen. Från och år 1920 per

tillbli nio timmar. Skälendygnsarbetstiden tillätsden längstavecka och
fysiska hälsa.skydd för de anställdasskapa bättrereformen bl.a. attvar

internationellai följa denockså ledFörändringarna attettvar
igenomfördesarbetstidsförkortningarutvecklingen innebar ettattsom

arbetstidenbegränsningarFörhoppningamaflertal länder. att avvar
medverka till undvikasamhällsutveckling ochlugnskulle främja atten

eventuellt missnöje bland arbetstagarna.
samtliga arbetstagare.omfattade dock inte InomArbetstidslagen

successiv utvecklingomfattades skedde dockområden inte motensom
lagstiftning.ochkollektivavtal48-timmarsveckan annangenom

År sänkas ytterli-veckoarbetstiden skulleriksdagenbeslöt1957 att
dennatill förändringarnavecka. Skälenmed timme varpergare en

välfärdsökningarbetarskyddetutökainte främstgång utan attatt en
År vecko-den lagstadgadefritid. 1960skulle i formtas ut varav mer

1960-talet fortsatte sänkningentimmar. Underarbetstiden i 45 avnere
ochtill timmar 30hade den sänkts 42veckoarbetstiden och år 1969

minuter.
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Året därpå beslöt riksdagen införa års arbetstidslag.1970 Lagenatt
omfattade alla arbetstagare och därmed de speciallagar gälltersatte som
för olika områden. Veckoarbetstiden fr.o.m.timmar år40 1973.var

Nu gällande arbetstidslag

kraft.År 1983 trädde den nuvarande arbetstidslagen i reglerarLagen
bl.a. vad ordinarie arbetstid, övertid och mertid hur arbets-är samtsom
tiden ska förläggas. Arbetstidens längd ska normalt bestämmas när
arbetsgivaren och arbetstagaren kommer anställning.överens om
Arbetstidens förläggning bestäms däremot ensidigt arbetsgivaren.av
Han eller hon enligt lagen skyldig meddela arbetstagaren minstär att
två veckor i förväg ändringar ordinarieden arbetstiden ellergörsom av
jourtidens förläggning.

Veckoarbetstiden fortfarande timmar del40 reglerär men en som
Över-övertid har tilländrats i förhållande vad tidigare gällt.avser som

tid definieras arbetad tid ordinarie eller kollektivavtals-utöversom
bestämd arbetstid jourtidoch eller arbetad tid avviker från lagenssom
regler enligt dispens från Arbetarskyddsstyrelsen. finnsDet tre sorters
övertid, allmän övertid, ytterligare övertid nödfallsövertid.och Allmän
övertid får det finns särskilt behov ökad arbetstid, dennärtas ut av men
får inte överskrida timmar under fyraveckorsperiod eller48 tim-50en

under kalenderrnånad. högsta begränsat tillDet 200äruttagetmar en
timmar år.per

Enligt lagen får Veckoarbetstiden beräknas genomsnitt förettsom
tid högst fyra veckor. periodisering arbetstidenDenna ären av av

tillåten det behövs med hänsyn till arbetets eller arbets-naturom
förhållandena i övrigt.

Mertid definieras sådan arbetstid vid deltidsanställningsom som
överstiger arbetstagarens ordinarie arbetstid och jourtid enligt anställ-
ningsavtalet. Mertid får med högst 200 timmar kalenderår.tas ut per

Arbetstidslagen dispositiv. innebär arbetsmarknadensDetär att
kan träffa avtal andra regler, ha både lägre ochparter attt.ex.om om

högre för övertidsuttag. Dock införlivades i slutet år 1996gränser ettav
arbetstiden.EG-direktiv Kollektivavtalen får därför inte innehållaom

regler arbetstagarna får längre arbetstid tillåtetgör änatt ärsom som
enligt EG-direktivet.

l 1982:673 arbetstid.Lagen om
2 Rådets direktiv 93/ 104/EG den november arbetstidens23 1993 för-av om
läggning i vissa avseenden.
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deanalyserauppdragfick iÅr kommitté atttillkallades1995 somen
arbetstidsförkortningar,alternativakonsekvensernalångsiktiga av

svenskiinföraskundearbetstidsreglerflexiblavilketpåundersöka sätt
arbets-EG:sinförandetkonsekvensernautredaochlagstiftning avav

infö-skullearbetstidslagbl.a.förslogKommitténtidsdirektiv. att en ny
arbetstidsfrågoma. För-förförstärkaskulle parternas ansvarsomras

lagstiftning.tillinte lettharslaget ännu ny
timmar40veckoarbetstiden ärarbetstidslagen avsesNär attanger

avsnittetundernedanframgårhelger. Sominnehållakanveckor som
vecka.helgfrioftastkollektivavtalenidäremotkollektivavtal avsesom

kollektivavtalen ärireglerasarbetstideninnebärSkillnaden att som
timmar.40kortare än

arbetstidsområdetinomAvtal5.4

reglernaanställningsskyddslagen är ävenivissa regler omLiksom
kollektivavtalifåroch görasdispositivaarbetstid somordinarie avsteg

arbetstagarorganisation. Därför kancentralgodkäntsellerslutits enav
timmar40och kortarelängre änbådearbetstidenordinarie perden vara

vecka.

kollektivavtallokalaochcentralaarbetstider iUndersökning av

uppdragregeringensnyligengenomfördeArbetslivsinstitutet en
arbetstidsområdet. I rapportenavtalsutvecklingen påkartläggning av

träffatskollektivavtal200knapptgenomgångredovisades avsomaven
avtalenEftersomarbetstagarorganisationer.ocharbetsgivar-centrala
liksomarbetare,såväl tjänstemänförförhållandenaåterspeglade som

Arbets-sektornoch privataoffentligadenbåde påförhållanden angav
arbetstidsregle-bildrepresentativtordeurvaletlivsinstitutet avatt ge en
genomgångredovisadeskollektivavtal. Dessutomcentralai avring en

representativtinteUrvaletavtalslösningar.lokala mentjugotal varett
arbetstidsreglering.lösningarinnovativaantalvisa ett avattavsettvar

arbetstidsförkort-avtallokalapekade påArbetslivsinstitutet att om
kommerfrågankollektivavtalet. Omcentraladetstridakanningar mot

kollektivavtalet.tolkningAD:sbedömasdenfår avytterst genomupp

13 1996:145.SOU
4 arbetstidslagen.§3

Arbets-arbetstidsområdet,påAvtalsutveckling5 Malmberg,Johnsson,D.
Arbetslivsinstitutet.1998:2,livsrapport
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kanDet sig situationerröra där det lokala avtalet innebärom att
arbetstagarna avstår från kollektivavtalsgrundad förmånen mot en

förmån, exempelvis kortare arbetstid i stället för högre lön.annan
Arbetslivsinstitutet fann drygt 75 de undersöktaatt procent cent-av

rala kollektivavtalen helt följde arbetstidslagens bestämmelse 40om
timmars arbetsvecka. Samtidigt innebär inte detta den faktiskaatt
arbetstiden verkligen 40 timmar. Helgdagar,är övertid, ledighetslag-
stiftningen, såsom föräldra-, studie- och semesterledighet sjuk-samt
frånvaron påverkar den faktiska årsarbetstiden. Arbetstidskommittén
konstaterade den egentliga ordinarie arbetstidenatt uppgår till 38 tim-

vecka.och 30 minuter i genomsnitt Beräkningen grundasmar påper
fasta och rörliga helgdagaratt 80 timmar år.motsvaraanses per
Ovan framgår beräkningen arbetstidenatt enligt arbetstidslagenav

kan periodiseras fyraveckorsperiod.över Arbetslivsinstitutet fann ien
sin undersökning det vanligaste kollektivavtalenatt är innehålleratt

regel. Vissa avtal har i stället beräkningsgrundsamma utgåren som
från kalendermånad. Det finns vissa avtaläven har mycketen som
längre beräkningsperiod. Sådana avtal riskerar dock inte stå iatt
överensstämmelse med EU:s arbetstidsdirektiv. Enligt arbetstidslagen

bestämmelser iär avtal avviker från direktivet ogiltiga. finnsDetsom
dock område.undantag får inom sjukvårdensgöras, t.ex.som

Arbetslivsinstitutet fann avtal innebarävenatt den normalaattsom
veckoarbetstiden timmar40 kunde innehålla speciella regler förvar
vissa personalkategorier. Gemensamt för dessa kategorier derasär att
arbetsförhållanden på eller betungandeett sätt är andrasannat änmer
och arbetstidsförkortningenatt kompenseraär sätt arbetstagarna.ett att
Sådana förkortningar mycket vanliga förär dem arbetar intermit-som

och kontinuerligt två- ellertent treskift för dem arbetar undersamt som
jord. De arbetar intermittent uppehåll i arbetetgör på söndagar,som
och ibland på andra helgdagar.även De arbetar kontinuerligt görsom

helgdagar.inte uppehåll i skiftarbetet för
Verkstadsavtalet mellan Sveriges Verkstadsförening och Svenska

Metallindustriarbetarförbundet exempel påär avtal innehållerett som
speciella regler för olika kategorier anställda. Ordinarie arbetstid ärav

timmar40 vecka vid dagarbete och vid tvåskift förlagt måndag tillper
fredag. Vid intermittent treskift minskas arbetstiden till timmar38 per
vecka och vid kontinuerligt treskift till 36 timmar vecka. Arbets-per

6 SOU 1996:145.
D. Johnsson, Malmberg, Avtalsutveckling på arbetstidsområdet, Arbets-
livsrapport 1998:2, Arbetslivsinstitutet.
s Ibid.
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innebärtreskiftetkontinuerligadet stor-timmartill 35sjunkertiden om
helgsdrift.

arbetsmarknaden.vanlig påmycketkonstruktionenhär ärDen
finnsdensektorn ävenprivatadeninomdenförekommerFrämst men

Kommunförbundets ochSvenskaioffentliga sektorn,deninom t.ex.
och i någrabestämmelser, AB95AllmännaLandstingsförbundets av

branscher.olikaföravtalets bilagor
granskadeArbetslivsinstitutetavtaldeungefär tioI procent somav

svårtgällde. Detarbetstidsförkortning attgenerellfann varatt enman
med kor-träffatsavtaltilllettomständighetersärskilda attpeka ut som

bådeAvtalen avsågvecka.timmararbetstid 40ordinarie än pertare
denochoffentligadeninombådeförekomocharbetare,ochtjänstemän

mellanavtaletkonstruktiondenna ärExempel påprivata sektorn.
Veckoarbets-Tjänstemannaforbundet HTF.ochArbetsgivaralliansen

övertidenoch18-månadersperiodunderminutermed 30kortastiden en
gåttArbetstagarsidan haroch år.anställdtill 100 timmarbegränsas per

förläggningarbetstidensi attflexibilitetökadmed på genomatt en
månader. Dettillveckorfrån fyraförlängsberäkningsperioden sex

veckorvissatimmartill 48arbeta ikananställdadeinnebär att upp
ingicksavtalexempel detövertidsersättning. Ett ärannat somutan

januari 1998.Arbio iochPappersindustriarbetarförbundetmellan
ochtreårsperiodunderÅrsarbetstiden timmarmed 27sänks en

arbetstidsuttag.flexibelttillmöjligheterutökadearbetsgivaren ges
förläggning,arbetstidensensidigtbestämmer överArbetsgivaren

befo-arbetsgivarenskollektivavtal kanarbetstidslagen. Genomenligt
arbetstidensReglerpreciseras.ochutvidgasinskränkas,genheter om

deladeArbetslivsinstitutetkollektivavtal.ivanligaförläggning uppär
i femavtali olikaförekommeravtalslösningarde grupper.om

lokalauttryckligenavtalen partercentralade attfallvissaI anger
tillfråganföramöjlighetmedfrågan,i attkommaska cen-överens upp

någotverkarnås. Detkanöverenskommelse intetral nivå varaom
kollektivavtal förinomfinnsavtalskonstruktionerdessavanligare att

sektorn.offentligaochden privatabådeinomfinnsdearbetare, men
medförhandlaarbetsgivarenförskyldighetinnebär attRegleringen en

klausuloftainnehållerAvtalenfackföreningen.lokaladen somen
innebär dettaDocknivå.centralföraskanfråganinnebär att upp

honellerförhandlingsskyldighet. Hanhararbetsgivarenendast att en
arbetstidenhurensidigt bestämmaförhandlingar,genomfördaefterkan,

förläggas.ska
stupstocksregel.innehålleravtalbestårandraEn ensomavgrupp

lokaltträffamåstearbetsgivaren ettinnebärakanStupstocksregler att

19Ibid.
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avtal för få förlägga arbetstidenatt på i riksavtalet.sätt än Lyckasannat
arbetsgivaren inte med det, gäller riksavtalets regler arbetstiden.om
Konstruktionen förekommer både inom tjänstemanna- och arbetar-
yrken, något vanligareär inom arbetaryrken.men

Kollektivavtalet kan också vissa inom vilken arbetstidenange ramar
ska förläggas och arbetsgivaren inom dessaatt har rätt attramar
bestämma arbetstidens förläggning. Om arbetsgivaren vill gå utanför

måste han eller hon träffa avtalramarna med den lokala
fackföreningen. Arbetslivsinstitutet kunde inte med säkerhet peka ut
några speciella branscher eller arbeten därtyper ramavtalav
förekommer. Dock fann de viss tyngdpunkt arbetaryrken ochmoten
där arbetstagaren inte hela tiden bunden till arbetsplats.var samma

fjärdeEn avtalutgörs innehåller reglergrupp av sägersom attsom
arbetsgivaren ensidigt bestämmer arbetstidens förläggning, efter
samråd med den lokala fackföreningen eller arbetstagaren. Denna
konstruktion verkar vanligast inom den privata sektorn ochvara
användningen utbreddär för tjänstemannagrupper förmer än
arbetargrupper. Avtalet innebär bara erinran den rättigheten om som
arbetsgivaren har enligt arbetstidslagen.

Den femte består avtal innehåller regler inne-gruppen av som som
bär arbetsgivaren ska ingåatt individuella avtal med arbetstagarna och

hänsyn ska till förutsättningarnaatt Äventas för arbetets utförande. här
har arbetsgivaren kvar sin ensidiga bestämmanderätt överenskom-om
melse inte kan träffas med den enskilde arbetstagaren. Till denna grupp
räknas avtaläven innehåller policydeklarationer vilka innebärsom att
hänsyn ska till arbetstagarnas intressen.tas

Arbetslivsinstitutet konstaterade sammanfattningsvis att en genom-
gående tanke i kollektivavtalen arbetstidens förläggningatt skullevar
kunna till förhållanden på olika arbetsplatser.anpassas Arbetsgivama

generellt möjligheter ensidigtstora bestämmages att arbetstidensöver
förläggning. Arbetstagamas intressen tillgodoses enbart attgenom
arbetsgivaren skyldigär förhandla med fackföreningenatt innan för-
läggningen arbetstiden ändras. Därigenom de utfyllandeav reglernager
i kollektivavtal prioritet för verksamhetsintresset framför arbetstagar-
intresset. Stupstocksavtal och ramavtal dock de lokala fackligager
organisationerna betydligt starkare förhandlingsposition.en

Arbetslivsinstitutet studerade antal lokalaäven avtal ochett fann att
karaktäristiskt dragett arbetstidsförkortningaratt genomförtsvar utan

koppling till förändrade produktionsformer eller ändringar i arbets-
tidens förläggning. I del fall fanns heller ingen koppling till lönen.en
Så fallet timmarst.ex. när arbetsdag infördes inomvar hemtjänstensex

Överenskommelseni Kiruna. innebar heltidsbegreppet omdefiniera-att
Ävendes, från åtta till timmar. Stockholms stad har i försöks-sex ett
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timmartillarbetstidenordinariedenreduceratprojekt under två år sex
socialtjänsten.arbetsplatser inomfempå

Även lönen kankoppling tillhar någonkonstruktioner intedessaom
med hur löne-hängerpåverkas.bli lönen Deteffekten ändå att samman
uppbyggda såoftakommunala avtalenkonstruerade. äravtalen Deär

beräk-skalöneutrymmetöverenskommelsenden centrala attatt anger
ochlönesummaarbetstagarorganisationensprocentsats avsom ennas

arbets-lönehöjning inomfördelasbelopp skaminst dettaatt som en
skaarbetstagarebestämmelserocksåOfta finns det att enomgruppen.

arbetstidsförkortninghöjning. Enviss minsta ovangaranteras aven
berörsdemförlöneförhöjningamamedförakanbeskrivet slag att som

garanterade löneutrymmetminstaendast detbegränsas tillkan att avse
löneavtalen.iangessom

löneför-till uteblivenkopplatsarbetstidsförkortningvissa fall harI
överenskommelseharKristianstad kommunexempelvishöjning. I en

medpersonaltillsvidareanställdinnebärträffats mellan attparterna som
kortaretimmarmellanväljamöjligheterbjudsheltidsarbete treatt
avtaletlöneöversynsförhandlingama. Imed iellerarbetsvecka att vara

förheltidssysselsättningolika definitionerdärmed fleraskapades av
konstruktionliknandearbetsplats. Enarbete påtyp sammaavsamma

hemsjuk-ochäldreomsorgeninomstad därHelsingborgsvaldes i man
föri ställetveckatill timmarsänka arbetstiden 30beslötvården att per

arbetade del-demlöneförhöjningar. Förskulle fåarbetstagarnaatt som
löneökningar.i realiteteninnebar dettatid

Helsingborg framkomprojektet igjorts attutvärderingI som aven
tillAnledningarnatolka.arbetstid svåraminskadeffekterna attvarav

förkortadeffektervilkaundersökatill ståndprojektet kom att enatt var
organisa-samhället,förundersköterskor/vårdbiträdenförarbetstid ger

kor-denframkomBl.a.kunden/vårdtagaren.individen och atttionen,
ochpositivupplevdesarbetsmiljönmedförtarbetstiden atttare som mer

minskade. Däremotohälsapåupplevdabedömningen symptomatt av
stöd i formsamhälletsbehovetvisade vissa resultat på att avav

minskadeökadearbetslöshetsersättning änbostadsbidrag och snarare
de berörda.för
Även arbetstidsförkort-exempel påfinnssektornden privatainom

bedriverHandelsochöverenskommelser. KFO ettlokalaningar genom
förekomstenminskasyftetdärkallas TimeCareprojekt är att avsom

2° Ibid.
2 Ibid.
22Ibid.

NilsStad,Helsingborgsarbetstid i23 förkortadmedUtvärdering försökav
Stad.HelsingborgsLeifCUS och JönssonRVarg
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och övertid höja sysselsättningsgraden hos de många del-samt attmer-
tidsanställda inom handelssektom.

Säsong- eller konjunkturanpassad arbetstid förekommer inom delen
företag. Vanligt använda slags arbetstidsbankär eller arbetstids-att en
konto. Syftet fördela arbetstiden mellan perioderär med hög respek-att
tive låg arbetsbelastning beror säsongvariationer eller andrasom av
produktionsvariationer.

Arbetslivsinstitutet drog slutsatsen besluten genomföraatt att
arbetstidsförkortning inom den offentliga sektorn till del harstor styrts

andra hänsyn verksamhets- eller arbetsgivarintressen.än Syftetav rena
kan minska fysisk och psykisk belastning fört.ex. att personalenvara
och därigenom indirekt högreuppnå kvalitet i verksamheten. denInom
privata sidan har däremot verksamhetsintresset kommit först. Syftet har
huvudsakligen varit åstadkomma effektivitetsvinster i produktionen.att

denI mån arbetstidsförkortningar genomförts får dessa främst uppfattas
kompensation för arbetsgivarna råder den flexiblaatt översom en

arbetstiden.

Utveckling5.5 ökad flexibilitetmot

dettaI avsnitt översikt de reglergörs anställningsformerstyren av som
och arbetstider, både enligt lagar och avtal. För definitionernärmare av
olika begrepp hänvisas till kapitel

Anställningsformer

Lagen l982:80 anställningsskydd dispositiv till vissa delar.är Detom
innebär får ingå avtal frånatt vissa be-parterna göraatt avstegom
stämmelser. Det saknas bestämmelser arbetstagarna måste arbetaattom

visst tidsmått för omfattas anställningsskyddslagen.ett Däremotatt av
finns regler omfattas. Anställningsskyddslagen omfattarom vem som
arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Dock undantas den som anses
ha företagsledande ställning, familjemedlem till arbetsgivaren, arbets-

anställd för arbete i arbetsgivarensär hushålltagare och arbets-som
anvisats beredskapsarbete eller skyddattagare arbete.som

Enligt anställningsskyddslagen huvudregeln anställningsavtalär att
gäller tills vidare, dvs. det frågan anställning i vardagligtär talom som
kallas för fast jobb. Avtal tidsbegränsad anställning får ingås i vissaom
fall.

förstaDen kategorien tidsbegränsade anställningar för viss tid,är
viss eller visst arbete detsäsong föranleds arbetets särskildaom av
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ferie-vikariat ellerpraktikarbete,kategoribeskaffenhet. andraEn avser
föranledsvisstidsanställningkategorientredjearbete. Den är avsom

anställningstidenfallet fårsistnämndadetarbetsanhopning.tillfällig I
Visstidsanställ-under två år.månadersammanlagt högstuppgå till sex

påbörjaskaarbetstagarentills dessframfår för det fjärde ingåsning att
möjlighetfemte finnstotalförsvarsplikt. detFör attfullgörandet av

pensioneringen.efterarbetarvisstidsanställa den som
överenskommenkallas förformförekommerDet även somen

ochträffas föravtal fårinnebärvisstidsanställning. Det att sammaen
periodundermånadertolvsammanlagt högstför trearbetstagare aven

avtalTräffasmånad.omfatta minstSådan anställning måsteår. omen
förstadetmånad. Omgälleravtalet ärtid innebär detkortare att en

sammanlagdafår denverksamhetanställs inågongången ensom
arbets-månader. Enutsträckas till 18månadertolvanställningstiden på

överenskommenmedanställdafemsamtidigt ha högstfårgivare
visstidsanställning.

måna-för högstprovanställa någonmöjlighetSlutligen finns att sex
tillövergåanställning avseddsådannormalfalletder. attI är enen
arbets-Arbetsgivaren ochprövotiden löpttillsvidareanställning ut.när

meddelaprovanställningens utgångvidskyldiga motpar-är atttagaren
med-sådantfortsättas. Ominte skaanställningenavsikten är attten om
tills-tillautomatisktanställningenövergårdelande inte lämnas en

vidareanställning.
i kollek-får reglerasvisstidsanställningaravsnitt framgår5.2I att

mellanöversikt defullständiginte gjortUtredningen hartivavtal. aven
tidigareavtal harvissakollektivavtalen,gällandeparterna mennu
mellanuppmärksamhet detavtalet ärDet röntnämnts. senaste som

innebärTeaterförbundet ochRiksförbund ochTeatramas en nysom
kanAnställningenlångtidskontrakt.förkallasanställningsform som

tillsvidare-anställdedenfem år,till ärså längepågå utan attsom upp
finnskravde speciellatillhänsynSyftet kunnaanställd. är taatt som

utbyteensemblearbete.långsiktigt Ikunna uppnåbranscheninom att
fåska arbetstagarenarbetsgivarentillanknytningenden flexiblaremot

ökat löneutrymme.ett

Arbetstid

Arbetstidensveckoarbetstiden timmar.40arbetstidslagenEnligt är
anställnings-arbetstagarenocharbetsgivaren närlängd bestäms av

ensidigtdäremotförläggning bestämsArbetstidensavtalet ingås. av
lagen.definieras i Mer-övertid och mertidarbetsgivaren. Begrepp som
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tid arbetstid vid deltidsanställningär överstiger arbetstagarenssom
ordinarie arbetstid och får med högst timmar år.200tas ut per

Arbetstidslagen dispositiv. kollektivavtal finnsI antal olikaär ett
lösningar för olika branscher har behov flexibilitet.uppnåattsom av
Veckoarbetstiden kan avtalsfråga för Dent.ex. över-parterna.vara en
vägande delen kollektivavtalen verkar dock ha veckoarbets-av samma
mått arbetstidslagen, dvs. timmar. del branscher40 En harsom som

betungande arbetsförhållanden kan ha arbetstidsförkortningmer som
innebär veckoarbetstiden kortare timmar.40 Dettaatt är än
förekommer bl.a. för de arbetar under jord eller i olika skift.som

Arbetsgivaren kan ensidigt bestämma arbetstidens förläggningöver
i kollektivavtal kan denna möjlighet inskränkas, utvidgas ochmen pre-

ciseras. Vissa avtal innehåller stupstocksregler innebärt.ex. attsom
lokala avtal måste ingås för arbetsgivaren ska få frångå riksavtalet.att
Stupstocksavtal något vanligare inom arbetaryrken inom tjänste-är än
mannayrken. Vanligare dock avtalen delegerar frågan för-är att om
läggning arbetstiden till de lokala med möjlighet föraparterna, attav

den till central nivå. innebärDetta arbetsgivaren har för-attupp en
handlingsskyldighet och efter avslutade förhandlingar kan han eller hon
ensidigt bestämma arbetstidens förläggning.

lokalaI avtal förekommer arbetstidsförkortningar. Dock har kon-
det verkar relativt vanligt de lokala avtalen innebärstaterats att attvara

arbetstidsförkortning koppling till ändrade produktionsforrner ellerutan
ändring i arbetstidens förläggning. finns dockDet några undantag, t.ex.
avtal produktions- eller konjunkturanpassad arbetstid.om
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Arbetslöshetsersättningen6

dendelviktigvaritalltidharochArbetslöshetsersättningen är aven
vidunderlättafunktionarbetsmarknadspolitiken. Dess är attaktiva

höghaarbetskraftenihjälpa attstrukturomvandling samt enpersoner
ochtrygghetekonomiskErsättningenomställningsfönnåga. enger

har arbetemellan deminkomstskillnaderjämnatillhjälper ut somatt
omställ-Arbetslöshetsförsäkringen ärarbetslösa.och dem är ensom

dekrav påställsdetinnebär attningsförsäkring. Det att sompersoner
erbjudet arbete, ävenbereddaskaarbete accepterahar attinte ett vara

alltidErsättningen harbosättningsort.elleryrkebetyder bytedet avom
Ersättningsperio-begränsad tid.kortare,underutgåvarit tänkt att en

den s.k.sakheltbegränsade. En ärvaritalltiddärförhardema annan
föranvändaskanåtgärderarbetsmarknadspolitiskadvs.rundgången, att

tillvilket ersätt-återkvaliñceringsvillkoret, rättuppfylla en nygeratt
ningsperiod.

arbetslös-denhalveramål öppnaövergripandeRegeringens är att
långtids-ska bl.a.detuppnå2000. Förårtill slutetfram attheten av

iarbetslösheltvaritharminska. Närarbetslösheten sexpersonen
underlångtidsarbetslös. Den äreller honhanräknasmånader somsom

Arbetsförmedlingendagar.efter 100långtidsarbetslösräknasår24 som
arbetalångtidsarbetslösa extraattdeprioriteraska är genomsom
innebärakanarbetslöshetssituation. Det attdessaslösamedmycket att
åtgärd.arbetsmarknadspolitisklämpligdelf°arsökandeden ta enav

utvecklingArbetslöshetsförsäkringens6.1

1800-taletvid slutetredanhadefackföreningarfleraInom avman
frivilligaarbetslöshetskassor. Den stats-ochsjukkassorbådestartat

Diskussionerår 1935.infördesarbetslöshetsförsäkringenunderstödda
ochskulleförsäkringtid hur utlångunderdå förtshade vemseom en

godtogsslutligenlösningden. Denadministreraskulle avsomsom
föreningsrättsligtiarbetslöshetskassor,erkändariksdagen att somvar

administrerauppdragetfickunderstödsföreningar, atthänseende var
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försäkringen. Avsikten möjliga antalstörsta arbetargrupperattvar
skulle omfattas försäkringen.av

Endast löntagare kunde medlem i arbetslöshetskassa. Omvara en
den försäkrade blev arbetslös kunde han eller hon få ersättning, vars
storlek beroende den s.k. daghjälpsklass tillhörde.var Den för-av man
säkrade kunde själv välja på vilken nivå han eller hon ville försäkra sig
och betalade därför till nivån relaterad avgift till kassan. Arbetslös-en
hetsförsäkringen dessutom statsunderstödd, dvs. statsbidrag utgickvar
till arbetslöshetskassorna för den ersättning betalades förut, samtsom
kassomas administration försäkringen.av

Efterhand kom arbetslöshetsförsäkringen i allt högre grad finan-att
sieras statsbidrag. Under årens lopp genomfördes hel delgenom för-en
ändringar de materiella bestämmelserna i försäkringen. Underav 1950-
talet mjukades reglernat.ex. avseende företagares möjligheterupp att
kunna bli medlemmar i arbetslöshetskassor och få ersättning vid
arbetslöshet.

deI ursprungliga bestämmelserna arbetslöshetsersättning fannsom
inget för deltidsarbetslösa Årutrymme få ersättning.att 1956 infördes
dock möjlighet för medlemmar i arbetslöshetskassor fåen halvatt er-
sättning han eller hon arbetat minst två och högst fyra timmarom under

i övrigt arbetslös dag. En förutsättningen medlemmen föreattvar
arbetslöshetens början hade haft heldagsarbete och därefter sökte
sådant arbete. blevDet möjligt få halväven ersättning för dagatt då

sjukpenningfick halvman
Vid sidan arbetslöshetsförsäkringen förekom andra formerävenav
stöd, kommunalt kontantunderstödt.ex. och statligtav omställnings-

bidrag. slutetI 1960-talet tillsattes utredning,av antogen namnetsom
KSA-utredningen, fick i uppdrag utreda frågor kontantatt stödsom om

arbetslöshetvid På förslag utredningen integrerades de olika stöd-av
fonnema i de två stödformer började gälla fr.o.m. år 1974. Det åretsom
infördes lag arbetslöshetsförsäkring och lag kontanten ny om en om

KASarbetsmarknadsstöd, Avsikten det primära föratt ansvaretvar
bedömningen arbetslösa arbetssökandens ekonomiska stödbehovav
skulle ligga på de statliga arbetsmarknadsorganen.

SOU 1955:527, 1956 144.prop. nr
2 SOU 1971:42.
3 Lagen 1973:370 arbetslöshetsförsäkring och lagen 1973:371om om
kontant arbetsmarknadsstöd.
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förändringarSammanfattning6.2 avav

arbetenatypiskas.k.förbetydelse

omfat-relativtförföremålvaritnyligenharArbetslöshetsförsäkringen
arbetslöshetsförsäk-harjanuari 1998denFrån lförändringar.tande

sammanhållenochallmäntillslagits ihopoch KAS-systemetringen en
arbetslöshetsförsäkring arbetslöshets-lagharSamtidigt omen ny

införts regel-gällde isärreglervissainneburitharDetkassor att som
arbetslöshets-ireglernaförtill förmånövergivitsharför KASverket

beräk-ochlängdersättningsperiodernasdettagällerBl.a.försäkringen.
skett såintedockdetharMaterielltdeltidsarbetslöshet. settningen av

arbetslöshet. Detvidersättningrörandereglernaförändringarstora av
förarbetslöshetsförsäkringeni denkallasKAStidigare nyavarsom

arbetslöshetsför-frånersättningkalladestidigaregrundbelopp. Det som
ersättning.inkomstrelateradbenämnssäkringen numera

arbetslöshets-imedlemintetill denkan ärGrundbelopp ensomges
med-uppfylltharintemedlemden ännueller tillkassa är mensom

förställetitill denkanGrundbelopplemsvillkoret. även somges
deninnebärstuderandevillkoret. Detta attuppfylltarbetsvillkoret

arbetsför-anmäldvariteller honhanersättningfåsökande kan om
honellerhandetefterdagararbetssökande i 90 attmedlingen som

ochläsårminstomfattatheltidpå ettutbildningavslutat somsom
tidigastdockkanGrundbeloppstöd.studiesocialttillberättigade ges

inkomstrelateradfårdenår. Försökande fyller 20dag dendenfrån som
åldersgräns.motsvarandefinns ingenersättning

arbetslös-administrerararbetslöshetskassorfortfarandeDet är som
ochföreningarprivaträttsligabetraktashetsförsäkringen. Kassorna om

försäkringen. Kassornastatsbidragsfmansieradedenhandläggerde
tillanknytningharflestadebranscher, näraolikaverkar inom envarav

företagar-s.k.kassomaresterande ärarbetstagarorganisationer. De
arbetslöshets-imedlemmararbetskraftenandel ärkassor. En stor av

infördesarbetslöshetsförsäkringensammanhållnadenNärkassorna.
vilkentillALFA,arbetslöshetskassa,kompletterandebildades manen

inom.arbetarbranschvilkenoberoendeansluta sigkan manav
före-utarbetauppgifttillhar bl.a.ochtillsynsmyndighet attAMS är

arbetslöshetsförsäkringtill lagenrådochskrifter, kommentarer om
vidske i fonnkanverksamhet. Det attgranska kassomas avsamt att

åter-ellerutbildningsinsatsermedverka i atterinringar,meddelabehov
statsbidrag.utbetaltkräva

arbetslöshetsförsäkring.4 1997:238Lagen om
arbetslöshetskassor.5 1997:239Lagen om
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Arbetsvillkoret

För kunna få arbetslöshetsersättning krävsatt bl.a. den försäkradeatt
arbetat i viss omfattning före arbetslöshetens inträde. När arbetsvill-
korets längd ska bestämmas Åfinns antal faktorerett överväga.att ena
sidan ska arbetsvillkoret visa den sökande haft tillräcklig anknyt-att en

Åning till arbetsmarknaden. andra sidan får inte villkoret så högtsättas
de verkligen skulle behövaatt arbetslöshetsersättning inte harsom

någon möjlighet få det.att
Mängden arbete krävs för uppfylla arbetsvillkoret påverkarattsom

därmed dem haft atypiska anställningar. Den 20-årsperi0-som senaste
den har villkoret ändrats några gånger. juliDen 1 1989 infördes för-att
värvsarbete skulle ha utförts under minst dagar fördelade75 fyra
månader under ramtid tolv månader. Tidigare hade gällt arbeteen attav
skulle ha varit utfört Årunder fem månader under ramtiden. 1994 änd-
rades villkoret igen i samband med och allmän försäkringatt en ny
infördes. Arbetsvillkoret innebar då arbete skulle ha utförts i fematt
månader, minst timmar75 månad eller arbete skulle ha utförts iattper
minst År10 månader, minst 65 timmar månad. 1995 genomfördesper

s.k. återställare reglerna i arbetslöshetsförsäkringen. I sambanden av
med denna ändrades arbetsvillkoret till krav på arbete i minst 5ett
månader, dock minst i dagar,80 under ramtid tolv månader.en av

januariDen 1 infördes1996 förändring arbetsvillkoreten av som
innebar därefter endast s.k. reguljärt arbeteatt kvalificerade till en
första ersättningsperiod. Tidigare hade deltagande iäven arbetsmark-
nadspolitiska åtgärder medfört till förstarätt ersättningsperiod.en
Under beslutade1996 riksdagen ytterligare förändringarsommaren om

arbetslöshetsförsäkringen. Bl.a. skulle arbetsvillkoret ökas till nioav
månader. olikaAv skäl trädde aldrig beslutet i kraft, regeringenutan
återkom med förslag till arbetslöshetsförsäkring.senare en ny

Arbetsvillkoret ändrades den julil 1997. Då infördes kravsenast ett
innebar för få ersättning skulleatt den sökandeatt ha arbetat isom

minst månader under ramtid tolv månader. För månadensex atten av
ska räknas krävs enligt huvudregeln arbetet omfattat minst tim-70att

månad. Sammanlagt innebär detta det krävs minst tim-420mar per att
arbete för uppfylla arbetsvillkoret.att jämförelseI med de reglermars

gällde innan ändringen det villkoretär skärpning. Tidigaresom nya en
räckte det med sammanlagt 240 timmars arbete för arbetsvillkoretatt
skulle uppfyllt.vara
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Normalarbetstidsberäkningen

normalarbets-behöverarbetslöshetsersättningenberäknakunnaFör att
arbets-genomsnittligaanvänds denutgångspunktfastställas. Somtiden

uppfylldes.arbetsvillkoretinnebärförvärvsarbetei dettiden attsom
finnsarbetslösa tiddenmednormalarbetstidenDärefter jämförs som

normal-exempelvis hardeninnebärvecka.under Det att ensomen
halvtid fårarbetardärefterheltid och ersätt-motsvaradearbetstid som

vecka.ersättningsdagarförning 2,5 per
denprövningslut skerersättningsperiodenNär tar av omen

sökandedenarbetsvillkoret. Trotsbl.a.uppfyllersökande på attnytt
intehalvtidsarbete ändrasmed hjälparbetsvillkoretuppfylltkan ha av

domstolsavgörande år 1986det iberornorrnalarbetstiden. Det ettatt
samband med deniha inträttskaarbetslöshetenkonstaterades att anses

och denfortsätterarbetslöshetenOmersättningsperioden.första
lägrehjälp arbetemedperiodertillsigsökande kvalificerar avavnya

Vid någotsänkas.norrnalarbetstidenska intetidigare,omfattning än
lagstiftning,tillämpningdennaändratillfälle har övervägts att genom

skett.har ingetännumen

Deltidsbegränsningar

begränsningarinnebärfunnitsreglerharperioderUnder tre avsom
gällde1980-taletbörjandeltidsersättning. Ifåtillrätten enatt av

År bort och årregelnersättningsdagar. 1984 trebegränsning på 50 togs
Årersättningsdagar. 1993150begränsninginfördes ensenare

gäl-infördes denoch två år150-dagarsregelnavskaffades nusenare
deltidsarbeteutförregelbundetför dembegränsningsregelnlande som

hardeninnebärarbetslösa. Detde i övrigtsamtidigt attär ensomsom
Ersättning kanbegränsningsregeln.omfattastillsvidareanställning av

dennaersättningsperioden. Närpågåendeden tarunderbara lämnas
medgesomfattning,arbeta ifortsätterarbetslöseoch denslut, samma

Begränsningsregeln fickdeltidsersättning.arbetslösedenlängreinte
exempelvisden1996.januari Förmed den 1från ocheffekt först som

i knappträckaersättningsdagamakanheltidarbetar 80 procent sexav
för denersättningsdagamakundegällde150-dagarsregelnår. När som

50-dagarsregelnoch medi årheltid räckaarbetade 80 treprocent caav
år.omkringi ett
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Har ersättningsrätten förändrats för tillfälligt anställda

arbetslöshetsförsäkringenI finns vissa bestämmelser påverkar hursom
med lösare anknytning till arbetsmarknaden behandlas.personer en

Som framgår arbetsvillkoret sådanär bestämmelse harovan en som en
central betydelse för erhålla ersättning. Villkoret harrätten ocksåatt
ändrats några gånger sedan år 1980.

Även anställningens form kan påverka till ersättning. Exem-rätten
pel på det anställda i bemanningsföretag,är uppdragstagare och
säsonganställda. Bemanningsföretag relativt företeelse på denär en ny
svenska arbetsmarknaden. Anställda i dessa företag kan inte få arbets-
löshetsersättning under de tider då de inte hyrs Vissa uppdragstagareut.
har fått utökad möjlighet erhålla arbetslöshetsersättning deatten

åren. gällerDet dem kan ha ställningsenaste jäm-sägas ärsom en som
förbar med arbetstagare.

Säsonganställda kan ha fått minskad möjlighetsägas fåatten
arbetslöshetsersättning under uppehållen. Som framgår avsnitt 6.5av
infördes den 29 september 1997 regel innebär arbetslös-atten som
hetsersättning inte får lämnas till permitterade lön.är utanpersoner som
Arbetsgivare har enligt anställningsskyddslagen permitterarätt att
arbetstagare lön arbetet säsongbetonat ellerutan andra skälärom av
inte sammanhängande tillär sin natur.

Företagare

Rätten för företagare kunna få ersättning vid arbetslöshet har ändratsatt
flera gånger. Bl.a. skedde i början 1980-talet uppmjukningav en av
företagarreglema innebar faktiskt inte deltogatt rentsom personer som
i driften företag formella skäl registreradeett del-utanav av var som

Ävenskulle kunna fåägare ersättning. kombineradepersoner som en
anställning med begränsat i företagett fick möjlighetettengagemang

få ersättning anställningenatt upphörde. börjanI 1990-taletom av
stramades företagarbegreppet Bakgrunden företagar-attupp. var
begreppet hade fått för vid tolkning kunde innebära bl.a.atten som
närstående utestängdes från till ersättning vidrätt arbetslöshet. Nu mar-
kerades familjemedlemmaräven tillatt företagare skulle kunnaen
betraktas anställda och inte företagare.som som
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försäkringenGenerella villkor i6.3

åta sig arbete,arbetsför, OförhindradGrundvillkoren att-
på arbetsförmedlingenanmäldlämpligt arbete och

grundvillko-de s.k.arbetslöshetsförsäkring finns reglerlagenI omom
vid arbetslös-ersättningbetydelse för tillcentralharDe rättenenren.

arbetslösedenuppfyllda från den första dagenVillkoren skahet. vara
han eller honkontinuerligt hela tidenoch sedanersättning ärsöker som

betraktasför vad det innebäruttryckarbetslös. Grundvillkoren attger
förfogande.till arbetsmarknadensarbetslös och ståsom

sökandedenersättning vid arbetslöshet krävsfå till ärFör atträttatt
räkningarbetsgivaressig arbete föroförhindrad åtaarbetsför och att

genomsnittiminst timmararbetsdag, 17timmarminst tre perper
lämpligterbjudetbereddden sökandevecka. Vidare ska att antavara

kan godtasanmält hinderdå han eller hon inteunder tidarbete, avsom
arbets-anmäldsökande skaarbetslöshetskassan. Den även somvara

hankrävsarbetsförmedlingen. Slutligenoffentligasökande hos den att
få lämpligt arbete.hon inte kaneller

utfär-allmänna rådochföreskrifter, kommentarerTill lagen finns
ochuttalanden i förarbetenfonnulerats utifrånhardade AMS. Dessaav

defi-ochklargörsföreskrifter och kommentareri praxis.avgöranden I
intetill lagen.ytterligare i förhållande T.ex.grundvillkorennieras anses

uppsägningstid elleruppbär lön undersökande semester, per-somen
harför lärareSärskilda regler finnsarbetslös.mittering, även somsom

cirkelledare.eller uppehållslönferielön samt
medklargör vadsärskilda reglerfinnsDet attäven avsessomsom

arbetsför hansökanderegel denarbetsför. allmänEn ärär att omvara
lämpligti arbetenormalt resultathon kaneller ärett ettprestera som

sjuk-sjukpenning,har partiellhenne.honom eller Denför t.ex.som
tidunder denarbetslösförtidspension kan betraktasellerbidrag som

dockfinnsför sjukdom.uppbär ersättning Dethan eller hon intesom
hasökande måsteuppfylld.förutsättning ska Denviktig ettvarasomen

deninnebärvecka.överstiger timmar Detarbetsutbud 17 attpersom
restarbetsfönnågasjukbidrag harförtidspension ellerhar 3A somensom

fåkan intesådanvecka.till högst tio timmar Enuppgår personper
arbetslöshetsersättning.

det fårinteenligtsig arbete innebär AMSOförhindrad åta attatt
sig arbetesökande åtahindrar denomständighetfinnas någon attsom

innebärsöker ersättning. Detden tid då han eller honunder attt.ex.
ordnad.bamtillsynen måste vara

fall.varje enskilt Detilämpligt arbete måsteVad avgörasärsom
hinder förmedicinskakan hasig ettkan att antaröra att en personom
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speciellt arbete. sådantEtt arbete således inte lämpligt för just denär
det kan lämpligt föräven Vissa generellapersonen, om vara en annan.

tumregler finns dock, arbetet ska omfattas trygghetsför-t.ex. attsom av
säkringar och det inte får förekomma pågående arbetskonflikt påatt en
arbetsplatsen. arbete innebärEtt inkomsten understiger arbets-attsom
löshetsersättningen med tio inte lämpligt arbete. Detprocent anses som
ska vidare möjligt sig till och från arbetsplatsen så den tidatt ta attvara

borta från hemmet inte blir orimligt lång.ärsom man
viktigEn princip dock arbetslöshetsförsäkringenär inteatt är en

yrkesförsäkring, omställningsförsäkring. arbeteEtt kan därförutan en
betraktas lämpligt det krävs den sökande byteräven yrkeattsom om
eller blir flytta till innebärDet ocksåtvungen att ort. att etten annan
deltidsarbete kan betraktas lämpligt arbete för den heltids-ärsom som
arbetslös.

sökandeDen ska också anmäld på arbetsförmedlingen. Om denvara
sökande inte skulle komma till arbetsförmedlingen då han eller hon är
kallad, kan fönnedlingen avanmäla den sökande. innebärDet hanatt
eller hon inte längre uppfyller grundvillkoren, eftersom kravenett ärav

anmäld hos förmedlingen. Arbetslöshetsersättningär kan inteatt man
betalas förrän den sökande ånyo uppfyller alla grundvillkor, dvs.ut
anmäler sig på hos förmedlingen.nytt

återkvalificeringsvillkorArbetsvillkor, därmed jämställd tid, och
överhoppningsbar tid

Arbetsvillkoret kan ha betydelse för bl.a. tidsbegränsat anställdasstor
möjligheter få arbetslöshetsersättning. deltidsarbetslösaMenatt även
och har säsongsbundna arbeten kan ha svårigheter attpersoner som
uppfylla försäkringens arbetsvillkor. Sedan den juli1 krävs1997 att
den söker ersättning ska ha arbetat i månader under ramtidsom sex en

tolv månader. För arbetet ska tillgodoräkningsbart krävsatt attav vara
arbetet antingen omfattat minst timmar70 månad, eller denattper
sammanlagda arbetstiden under sammanhängande sexmånaders-en
period har uppgått till timmar.450 Om det sistnämnda villkoret tilläm-

måste dock månad innehålla minst timmar för45 räknas.attpas en
denFör gång uppfyllt arbetsvillkoret med hjälp s.k.som en av

reguljärt arbete och fortfarande arbetslös ersättningsperiodenär när tar
slut kan s.k. återkvalificering ske. Det innebär den sökandeatt upp-
fyller villkor hjälpmed reguljärt arbete eller med s.k. jäm-ett nytt av
ställd tid. Jämställd tid kan itid arbetsmarknadspolitisk åtgärdt.ex. vara
då utbildningsbidrag utgått.
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Överhoppningsbar ramtidenhurtalarbegrepptid är ett omsom
månadertolvderamtidenskanormalfalletska bestämmas. I anses vara

tillfinnas skälfall kan detvissaiarbetslösheten. Men attföregicksom
till-ligger längrearbetsvillkorsigtillgodoräknasökande får ett somen

varit sjuk,någonuppståsituationer kanSådanabaka i tiden. t.ex. om
Äventotalförsvarsplikt.fullgjortellervård barnvarit hemma för av

årefter fyllda 25avslutatsökandedenheltidsutbildningavslutad som
heltid iförvärvsarbete påsammanhängandehar föregåttseller avsom

frånfall bortserdessaöverhoppningsbar. Ifem månaderminst är man
tiddvs. denramtiden,ochföräldrapenningsjukpenning,tiden med etc.

sträcka sigdärföruppfyllt, kanskaarbetsvillkoretvilkenunder vara
flera år.över

Normalarbetstid

arbetslös-förbetydelsecentralharNomialarbetstidsberäkningen att
Arbetslöshetsersättningfastställas.kunnastorlek skahetsersättningens

normal för dentiddenmellanjämförelseutbetalas efter varsomen
eller hontid hanoch denarbetslösbleveller honsökande innan han

omräkningstabellhjälpmedBeräkningenför.har hinderinte görs enav
arbetslöshetenföreveckoarbetstid. Denoch grundar sig t.ex.som

det harfortsättaoch villvecka göratimmararbetade 40 att en nor-per
timmar.malarbetstid 40ärsom

detarbetstid igenomsnittligatill denbestämsNormalarbetstiden
detuppfylldes. Omarbetsvillkoret ärinnebarförvärvsarbete attsom

medbestämsnormalarbetstidenkansökande ut-förmånligare för den
förvärvsarbetei alltarbetstidengenomsnittligagångspunkt från den

arbetsvillko-skesista får bararamtiden. Detunder helautförts omsom
bedrivits iarbetet hardvs.huvudregeln,enligtuppfylltshar sexret

månad. denFörtimmar70arbetstidminstamånader med peromen
dvs.altemativregeln,enligtarbetsvillkoret attuppfyllthar genomsom

sammanhängandeundertimmarsammanlagt 450iarbetatha sex
under dearbetstidengenomsnittliganormalarbetstiden denmånader, är

arbetsvillkoretimånader ingårsom
förnormalarbetstidenfastställaförbl.a.regler finnsSärskilda att
fåttåtgärd. Omarbetsmarknadspolitiskfullföljtden personenensom

och dåarbete,åtgärdibehandlas tidenutbildningsbidragstatligt som

det totalaihopläggerpå veckobasis6 normalarbetstidenfastställaFör manatt
dividerasoch sedanmånadernamedräknadeunder detimmarantalet arbetade

framveckor fårAntaletveckor. attantaletmed genommansumman
4,33.med faktornmånaderantaletmultiplicera
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helt utbildningsbidragmotsvarar åtta timmars arbete. Detsamma gäller
för tid i ALU, OTA, och deltagande i projekt med aktivare användning

arbetslöshetsersättning fullföljd utbildning med särskilt utbild-samtav
ningsbidrag.

Före år 1986 hade utfärdatAMS föreskrifter innebar attsom ny
normalarbetstidsberäkning gjordes vid inträdet varje ersätt-av ny
ningsperiod. Det fick särskilt effekt på dem deltidsarbetslösa isom var
och med de fick sin normalarbetstid beräknadatt på det arbete de haft
för uppfylla arbetsvillkor.att Den fortsatteett arbeta inytt attsom

omfattning efter utgången den första ersättningsperio-samma som av
den fick normalarbetstid innebar de inte hade någon arbets-atten som
lös tid Denersätta. arbetatatt i timmar20 vecka, fickt.ex.som per
normalarbetstiden bestämd till 20 timmar. hanOm eller hon fortsatte att
arbeta 20 timmar vecka, innebar det den förlorade arbetstidenattper

noll timmar.var
År 1986 avgjordes mål i Försäkringsöverdomstolen innebarett som

upphöra.7denna tillämpning komatt AMS yttrandeatt tillettavgav
domstolen och därav framgår bakgrunden till tolkningAMS lagenav

arbetslöshetsförsäkring. Sedan försäkringens tillkomst har tillom rätten
ersättningsperiod baserats på den försäkrade uppfyllt arbets-atten ett

villkor. Arbetsvillkorets uppgift har varit ersättningsberättigadeatt som
urskilja dem har fast förankring på arbetsmarknaden ochsom en som
drabbats inkomstförlust på grund de förlorat sitt arbete.attav en av
Ersättningsperioden har alltid varit begränsad, och den tekniskaoavsett
utformningen arbetsvillkoret och beräkningen ersättningsperio-av av
den har alltid gällt arbetsvillkor måste uppfyllasatt förett nytt att en ny
period ska kunna beviljas. Uttryckligen har angivits i lagen arbeteatt

gång i arbetsvillkoret inteanvänts åter får användas försom en att
bygga ersättningsperiod.upp en ny

AMS framförde också konstruktionen reglerna måsteatt slut-av av
dras det arbete vilkensatsen den försäkradeatt kvalificerar siggenom

för ersättningsperiod också ska ersättningens storlek ochstyraen ny att
arbetslöshet ska ha inträtt ersättningsperiodnär påbör-ny anses en ny

jas. Vidare anförde AMS det svårt förenaär tolkningatt att en annan av
lagen med bestämmelserna ersättningatt grundas på arbetstidenattom

före arbetslöshetennärmast och inte på högre arbetsutbud. harDetett
aldrig varit möjligt få ersättning enbart baserad på arbetsutbudet.att

Domstolen fann arbetslösheten måste ha inträtt iatt sambandanses
med den första arbetslöshetens inträde. Man ansåg således det inteatt
fanns stöd i lagen för ändra underlaget för beräkning dagpen-att av
ningens storlek.

FÖD7 Mål 380/84:6.nr
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hurtolkningenmedförderättsfalldettaAvgörandet att nor-avav
dennaFortfarande gällerberäknas ändrades.skullemalarbetstiden

arbetslös-för tillkvalificerat siggång rätttillämpning. Den ensom
norrnalarbetstiddenheltidsarbete behållerhetsersättning ett somgenom

arbets-uppfyllereller honhanheltid oavsettmotsvarar nyasenareom
deltidsarbete.villkor genom

Exempel

timmaranställning på 40juliden 1990hade fr.o.m. 1A peren
januariarbetslös. Den lDärefter blev Amånader.under tolvvecka

del-fickhontill hälften,arbetslöshethävdes A ett1992 attgenom
arbetslöshets-innebarvecka. Dettimmartidsarbete på 20 attper

tidigaremellanjämförelse Abestämdesersättningen attengenom
arbetehade 20 timmarsarbete,haft timmars40 pernumeramen

Närveckaarbetslösa timmardå ersätta.vecka. fanns 20Det attper
slut, gjordesersättningsdagarersättningsperioden 300 tog en

tillräck-arbetathon dåersättningsrätt. Eftersomnyprövning Azsav
fick honarbetsvillkor,uppfylla ersätt-förligt nyttettatt en ny

tidigare, dvs. 20omfattningiarbetadeningsperiod. A somsamma
skulle bestämmas Azsersättningenvecka. Närtimmar nor-varper

tiden 20arbetslösaoch denfortfarande 40 timmar,malarbetstid
arbetsvillkoretuppfyllttid då honunder dentimmar. ATrots att

arbetaför hennedet normalahalvtid ansågsarbetatendast attvara
fortfarande hadeföre år 1986tillämpadespraxisheltid. denOm som

arbetat 20normalt haprövningenviddäremotgällt, hade A ansetts
ijämfö-arbeteförlorat någotskulle hahon då inteEftersomtimmar.

någoninte ha fåttskulle hannormalarbetstiden timmar,20medrelse
arbetslöshetsersättning.

storlekErsättningens

medlämnasseptember 1997sedan denArbetslöshetsersättning kan 29
arbetslös-tak ifinns dockinkomsten.tidigare Detden ett80 procent av

580till högstersättning kan uppgåinnebärhetsförsäkringen attsom
kompensation enbart80-procentiginnebärdag. Detkronor att enper

har tjänatkronor. Dentill knappt 16 000för inkomster somuppges
arbetslöshet.kompensationsgrad vidlägrefår enmer

vilkenfastställaförstbestämmas måsteersättningen skaNär man
utifrån det kanberäknasErsättningenhar.den sökandedagsförtjänst att

lör-på år. Fördvs. dagarmånad, 260ersättningsdagarfinnas 22 ettper
för denDagsförtjänstenersättning.lämnas ingen äroch söndagardagar
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haft månadslön tjugotvåondel månadslönen. fåFör framsom atten av
dagpenningen multipliceras dagsförtjänsten med 0,8.

Den inte har till inkomstrelaterad ersättning kan harätt tillrättsom
grundbelopp. Grundbeloppet utbetalas med kronor240 dag denper om
sökande haft heltidsarbete innan arbetslösheten eller uppfyllt studeran-
devillkoret. Den uppfyllt arbetsvillkoret exempelvis med halvtids-som
arbete får grundbelopp reducerat till kronor120 dag.ärsom per

Ersättningsperiodens längd

Ersättningsperioden ersättningsdagar300 för den inteär fyllt 57som
år. För dessa perioden ersättningsdagar.450 den januariär Före l 1998,
då arbetslöshetsförsäkringen och slogsKAS ihop till den sammanhållna
arbetslöshetsförsäkringen, kunde de fick iKAS normalfallet få 150som
ersättningsdagar. Men ersättningsperioden dagar,är 300numera oav-

det frågan grundbelopp eller inkomstrelateradärsett ersättning.om om

Karens

Alla ersättningsperioder inleds med karens, dvs. tid då ersättning inte
lämnas. Karensvillkoret innebär ersättning inte får lämnas förränatt
den sökande varit arbetslös i fem dagar då ersättning kunde ha utgått.
Det har funnits flera skäl till inte arbetslöshetsersättning lämnas frånatt
den första arbetslösa dagen. skäl framfördesEtt redan vid försäk-som
ringens tillkomst den arbetslöse vid anställningens upphörandeattvar
fick ha tillgångar till förfogande för sitt uppehälle. Ettanses annat

förekom vid denna tid arbetslöshetsfallargument endastattsom var av
kortare varaktighet skulle medföra alltför stark belastning påen
arbetslöshetskassans ekonomi och dess administration. kort-Dessa
variga arbetslöshetsfall jämfördes med s.k. bagatellskador, intesom
heller inom exempelvis sjukförsäkringen. Under någraersattes år från
slutet 1980-talet karensen helt borttagen. Skälet kraf-att ettav var var
tigt ekonomiskt avbräck i början arbetslöshet ansågs kunna fåav en
långvariga konsekvenser, både för den relativt snabbt kunde få ettsom

arbete och för den fick längre tid.nytt Karensen återin-väntasom en
fördes dock igen år eftersom1993 arbetslöshetsförsäkringen under-var
finansierad.
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Finansieringen

Statsbidragstatsbudgeten.Arbetslöshetsförsäkringen finansieras över
i formarbetslöshetsersättningtill arbetslöshetskassor lämnas för av

budgetåretgrundbeloppet. 1998inkomstrelaterad ersättning och för För
miljarder kronorknapptberäknades kostnaderna på utgiñssidan till 36

kronorför budgetåret till knappt miljarderoch 1999 33
s.k.arbetsgivarnafinansiera utgifter betalarFör statensatt en
förlönesummantillarbetsmarknadsavgift uppgår 5,84 procent avsom

finansieras försäkringende anställda. Dessutom attgenom
Arbets-finansieringsavgift tillarbetslöshetskassorna betalar staten.en

sedanutjämningsavgift tilllöshetskassoma betalar även staten somen
i form utjämnings-tillbaka till kassomalåter gå avsamma summa

bidrag.
statsbudgetensövervägande delenArbetsgivama står för den helt av

till fåfinansieringsavgiften enbart någrainkomster medan uppgår pro-
finansierings-beräknadesinkomsterna. budgetåret 1998Förcent av

-utjämningsavgiften tilloch 66avgiften till miljarder kronoruppgå 2,5
täckaska kunna kostna-miljoner kronor. arbetslöshetskassornaFör att
hanteringadministration, dvs.för denna avgift och för sinderna av

medlemsavgift tilloch anslutnaersättningsärenden, betalar medlemmar
kassoma.

för särskildaVillkor6.4 grupper

hararbetslöshetsförsäkringenredovisas de regler idetta avsnittI som
grundläg-tillfälligt anställda.betydelse för deltidsarbetslösa och En

haft atypiska arbe-dem har eller hargande regel kan påverka somsom
arbetsutbud omfattarsökande har 17det krävs denär att ettten att som

arbeta ienbart bereddvecka. innebär dentimmar Det är attatt somper
korresponderarersättning. regelmindre omfattning inte kan få Denna

innebärden finns kollektivavtal ochmed i mångagräns attsomsom
trygghetsförsäkringaravtalets regler olikaden anställde omfattas av om

eller med andra ordarbetet till heltidstjänst,uppgår 40 procentom av
överstiger timmar.16

8 1998/99:1, utgiñsområde 13.Prop.

4 19-0281Arbetslöshetsersänning...
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Deltidsarbetslösa

Beräkning ersättningav

År trädde lagen1974 arbetslöshetsförsäkring och kontantlagenom om
arbetsmarknadsstöd i kraft. Lagstiftningen hade föregåtts långav en

KSA-utredningen.9tids utredningsarbete Utredningen föreslog ett nytt
för beräkning ersättning vid deltidsarbetslöshet. år 1956Densystem

införda möjligheten få halv ersättning ansågs relativt klumpig. Denatt
innebar enbart den tidigare arbetat heltid kunde få ersättning föratt som
deltidsarbete omfattade minst två och högst fyra timmar dag.som per

utredningen föreslagnaDen omräkningsmetoden skulle innebära attav
schematiskt veckoberäkningssystem användes, byggde påett som en

arbetsvecka timmar.40 fördelarna förslagetEn med attom av var sys-
skulle kunna användas både för den haft heltids-temet ersättaatt som

arbete och den haft deltidsarbete före arbetslöshetens inträde. Detsom
skulle dock krävas arbete tidigare hade omfattat minst timmaratt tre

dag och minst timmar17 vecka. Efter förslag överens-per per som
stämde med det utredningen framfört, beslöt riksdagen denatt nya om-
räkningsmetoden skulle börja gälla fr.o.m. den januari1 1974.

Fortfarande används omräkningstabellen fastställaför ersätt-att
ningen för bl.a. de deltidsarbetslösa.ärsom

SO-dagarsregeln

sambandI med införandet de lagarna arbetslöshetsersättningav nya om
under början 1970-talet ändrades beräkningen vidersättning del-av av
tidsarbetslöshet. Tidigare kunde ersättning för hela och halva dagar.ges

infördes omräkningstabellNu kunde användas fastställatill atten som
ersättningen beräknat på normal arbetsvecka. infördesDessutomen en
begränsning få deltidsersättning innebar denrätten attav av som om
försäkrade regelbundet utförde deltidsarbete under period då hanen
eller hon i övrigt arbetslös så skulle ersättning för högstutgå 50var
dagar under sammanhängande ersättningsperiod. Motivet för dennaen
inskränkning försöka undvika partiell arbetslöshet normalise-att attvar
rades pågå under längre sådana fall,tid. påpekade utred-Iattgenom en
ningen, kunde det så varken försäkrade dennesden ellerattvara
arbetsgivare hade något intresse den aktuella föränd-situationenattav
rades.

9 SOU 1971:42.
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aviserades ändringarbudgetproposition ersätt-1984 årsI att av
föreslås. framårRegeringen lade iskulleningsreglema sammamars

50-dagarsregeln,avseende bl.a.ändringsförslagproposition meden
bamtill-vidersättningsrättenför företagare ocharbetslöshetsbegreppet

syn. dåvarandedess50-dagarsregeln iföreslogRegeringen att
föreskrivaskulle fåstället AMSutformning skulle slopas. I rätt att om

arbetslöshetsförsäkringenfall dåersättningsrätten i debegränsningar av
arbetslöshetskassornaBakgrundenmissbrukades.och KAS attvar

medge förlängning 50-fall hade fåttenskildaredan år 1974 i rätt att av
för-Därefter kunde ytterligareersättningsdagar.dagarsregeln till 150

prövning.AMS gjortlängning ske efter att en
föreskrivamotiverade förslaget AMSRegeringen rättatt att omge

samband med del-Ersättningsreglema iföljande.begränsningar med
tillrestriktiva. Bakgrunden dettavaritsedan längetidsarbete hade var

konjunkturvid vikandearbetstagarnaförfarhågomafrämst att en
arbetslöshets-och uppbäraföretaget på deltidpåskulle kvarstanna

skullearbetstidenlöneutfyllnad i avvaktan påersättning attsom en
ficksådan situationrisken medutökas till heltid igen. Den största att en

arbetstagarensåväl arbetsgivarentidunder längrepågå att somvaren
kunde för-ändrades.förhållandena Dettaskulle sakna intresse attav

strukturomvand-under periodrörlighetennödvändigahindra den en av
sek-arbetskraftefterfrågan inomdet finnsnäringslivet dåling i nya

till intefanns flera skälansåg detRegeringen upprätt-attatttorer. nu
restriktiva inställningen.dittillsvarandehålla den

anställ-lagentillkomstenregeringenskälEtt av omangav varsom
begränsningar fanns i fråganningsskydd och de rätten att per-omsom

50-dagarsregelntillorsakernaframgårmittera. Ovan attatt en av
konjunkturnedgångrisk för företag ifannsinfördes det attatt envar

deltids-ned tilllåta dem gåbehålla sina anställdaskulle försöka men
uppkomma.inlåsningseffekterskulle oönskadearbete. Därigenom

medkombinationdeltidsarbete ide fallRegeringen ansåg att av
hand1980-talet i förstabörjanarbetslöshetsersättning förekom i avsom

deoch håller kvararbetstidenföretag inskränker pågälldeinte som
stället ifall förekom iFlertalet sådanadeltidsanställda i deltidsarbete.

offentliga sektorn.den
iarbetslöshetskassomasvägande skäl rätt attEtt attannat tungt var

tillfrån 50ersättningsrättenföreskriva förlängningenskilda fall avom
tillåtasärskild prövningefterochersättningsdagar, AMS150 rätt att
drab-merarbete.administrativt Dettamedfördeytterligare förlängning,

° 1983/84:lOO bil. 12.Prop.
1983/842126.Prop.
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bade arbetslöshetskassorna, länsarbetsnämndema, arbetsförmed-
lingarna och i vissa fall de fackliga organisationerna.

Vidare regeringen den enskilde kunde uppleva reglernaatt attangav
svåra förstå. För bli berättigad till arbetslöshetsersättningatt attvar

kunde han eller hon tvingas sluta sitt deltidsarbete för i stället bliatt
helt arbetslös. Regeringen ansåg begränsningsregeln måsteatt anses

särskilt oförklarlig någon söker heltidsarbete, inär väntanettsom som
på sådant arbete, arbetsförmedlingen anvisat del-ett accepterar ett av
tidsarbete. i sådan situation icke självförvålladAtt deltidsarbets-ett av
löshet drabbas den dåvarande begränsningen i ersättningsrättenav
måste den enskilde upplevas orättvist.av som

Sammantaget ansåg regeringen begränsningsregeln borde slopas.att
I stället skulle AMS få utfärda föreskrifter begränsningar irätt att om
de fall det kunde arbetslöshetsförsäkringen och missbru-KASattanses
kades. Ett exempel på sådan situation någon sade sig frånatten var upp
sitt heltidsarbete för börja deltidsarbete med inkomstutfyllnadatt ett
från försäkringen.

ISO-dagarsregeln

Riksdagen hade inga invändningar regeringens förslag slopamot att
SO-dagarsregeln. därför bort år 1984 och inte förränDen årtogs tre

skepnad.återinfördes regeln, i delvis Begränsnings-senare annan
regeln kom då innebära ersättning fick lämnas under högst 150att att
dagar då den försäkrade regelbundet utförde deltidsarbete under veckor

han eller hon i övrigt arbetslös. En övergångsregel innebarsom var
dessutom för den redan fick ersättning vid sidan regelbundetatt som av
deltidsarbete fick den sammanlagda ersättningstiden tilluppgå högst
300 ersättningsdagar eller för den450 dagar uppnått års ålder.55som

Samtidigt infördes två åtgärder för tillkomma medäven rättaattnya
deltidsarbetslösheten. förstaDen länsarbetsnämnden underattvar
ersättningstiden, i samarbete med den enskilde, arbetsgivare och fack-
liga organisationer, aktivt skulle verka för fickden försäkradeatt en
sammanlagd arbetstid svarade arbetsutbudet. andraDenmotsom
åtgärden införa skyldighet särskild prövningatt göraattvar en en av

till ersättning sjätte månad. arbetslöshetskassomaDeträtten var var
fick i uppdrag utföra själva prövningen, länsarbetsnämn-attsom men

den skulle lämna underlag till kassan.

2 1983/84:Bet. AU 18.
Ãndringarna,3 trädde i kraft den juli1 1987, skedde i kungörelsen medsom

tillämpningsföreskrifter till den då gällande lagen arbetslöshetsförsäkring.om
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50-dagarsregelnvarkentillmärkeläggakanDet värt attattvara
definitivt,upphördeersättningsrätten150-dagarsregeln innebareller att

kvalifi-arbetslöseför denfanns möjlighetdet fortfarandeeftersom att
denställdeskraversättningsperioder.sig till Det attvarsomnyacera

måna-period femsammanhängandeundersökande hade arbetat omen
fannsLiksom i dagarbetsutbudet.motsvaradeden omfattningder i som

stället bliför ideltidsarbetetsig frånmöjlighetdet attsägaäven att upp
arbetslös och få ersättning.helt

300-dagarsregeln

begränsningsregeln förgällandeinfördes denseptember 19951Den nu
i övrigtsamtidigt dedeltidsarbete ärregelbundet utfördem somsom

pågåendedenunderlämnas ersätt-Ersättning kan baraarbetslösa.
iarbetafortsätterarbetslöseslut, och dendennaningsperioden. När tar

få arbetslös-arbetslöselängre denmedges inteomfattning, attsamma
med denfrån och 1effekt förstfickBegränsningsregelnhetsersättning.

januari 1996.
mellanolikaflerahade föregåttsregelInförandet denna tureravav

före-under hösten 1994regeringsskifteEfterriksdagen.regeringen och
denarbetslöshetsförsäkringen,förändringarregeringen antalslog ett av

återställaren. regeringenföreslogdeltidsarbetslösagälldedets.k. När
utgångspunktmedskullenorrnalarbetstidsberäkningen görasatt en ny

komplette-regel skulledennaAvsiktendeltidsarbetet.från även attvar
Riksda-nyanställning.vidmertidsarbetetillregel förturmed en omras

möjligheten tillbegränsaförslagregeringensdockansåg attatt omgen
ytterligare. förbudgetpropositionenberedas Iskulledeltidsersättning

bl.a.besparingarmed förslagregeringen1994/95 återkomår somom
ersättning fråntillföråråldersgräns på 20innebar införa rättatt en

arbetslöshetskassa. kon-uppfattningendendockRiksdagen attavvar
överblicka ochsvåraförslagregeringens attsekvenserna attvarav

skeskulle lämpligenDettabesparingen borde sätt.ut annattas
begränsningarinföraanvände sinregeringen rätt attatt avgenom

till åttaarbetslösa sjuenbartdeersättningsrätten på så sätt att varsom
halv." Regeringenfåskulleersättningsdagför heli ställettimmar enen

budgetåretförkompletteringspropositionendärefter iaviserade
arbe-ersättning för demtillavsikt inskränka1994/95 sin rättenatt som

4 1994/95:99.Prop.
5 1994/95:AU5.Bet.
16 1994/951100.Prop.
7 1994/95:AUl1.Bet.



Arbetslöshetsersättningen102 SOU 1999:27

deltid.tade Ersättningen skulle baseras tidigarepå arbete ersätt-
ningsperioden den sökande kvalificerade sig tillut, men om en ny
ersättningsperiod det fasta deltidsarbetet skulle detta utgöragenom
grunden för ersättning i den perioden. innebarDet i princip denattnya

fortsatte arbeta i omfattning tidigare inte skulle fåsom samma som
någon ersättning alls.

Vid riksdagsbehandlingen ansåg dock arbetsmarknadsutskottet i sitt
yttrande till finansutskottet regeringens förslag införa regelnatt attom
fr.o.m. den 3 juli innebar1995 de försäkrade inte rimlig möj-att gavs
lighet sig till den bestämmelsernaatt och ikraftträdan-attanpassa nya

1996.dedatum borde den januaril Finansutskottet hade undervara
hand inhämtat regeringen avsåg konstruera begränsningsregelnatt att
så ingen skulle beröras sänkningaratt ersättningen före den 1av av
januari1996 och hade därför inget invända regeringens föratt mot
slag.

Regeringens avsikt införa ändring innebar det fastaatt atten som
deltidsarbetet skulle ligga till grund för beräkningen ersättning i denav

perioden infördes aldrig. stället infördesI begränsningsregelnya en
fr.o.m. den 1 september 1995 fick effekt först fr.o.m. den 1 januarisom
1996. Regeln innebär den regelbundet utför deltidsarbete endastatt som
får arbetslöshetsersättning under den pågående ersättningsperioden.
När perioden, maximalt kan 300 ersättningsdagar, tagit slutsom vara
och arbetet fortsätter, får den sökande inte längre någon arbetslöshets-
ersättning. Dock kan han eller hon sig från sitt arbete,säga bli heltupp
arbetslös, och få ersättning för hel arbetslöshet, förutsatt övriga vill-att
kor uppfyllda. harAMS utfärdatär föreskrifter till reglerna om
avstängning från till ersättning för de bl.a.rätt sig påsägersom upp

begäran. Det räknas godtagbart skäl sig frånett sägaegen attsom upp
deltidsarbete på grund ersättningsrättenett upphört.attav
Begränsningen gäller ersättningsdagar, inte kalenderdagar. Det

innebär den arbetar i omfattningatt och endast har lite arbets-storsom
lös tid kan erhålla deltidsersättning i till eller nio år, beroendeupp sex
på ålder.

s Prop. 1994/95:150.
19Bet. 1994/95:AU4y.
20Bet. l995/95:FiU20.
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prövningSärskild

med densamarbeteersättningstiden, iunderLänsarbetsnämnden ska
verka föraktivtorganisationer,fackligaoch attarbetsgivareenskilde,

arbets-arbetstidsammanlagdförsäkrade får motden svararsomen
ska dessutomtill ersättning görasprövningSärskildutbudet. rättenav

läns-arbetslöshetskassorna,Prövningenmånad.sjätte görs menavvar
kassan.underlag tillska lämnaarbetsnämnden

studiermedkombinationErsättning i

huvudregeln inteenligtstudera skabörjarocharbetslösDen ärsom
möj-Dock finns detarbetslöshetsersättning.uppbärafortsättakunna att

fall.i vissa Ettarbetslöshetsersättningmedstudierkombineralighet att
deltid. Enbörjar studera påarbetslösheltdenexempel ärär att som

eller honhansökande ska intyga ärdendåförutsättning attär att
ellerhonominte hindrarstudiernaochstudiernaavbrytaberedd attatt

arbete.ochsökafrånhenne taatt
arbetslöshetensökande innandenförutsätterbeskrivnaDet attovan

heltid.arbete påbereddhonellerhanheltid ärarbetat att antaattsamt
deltid ocharbetatför denmöjligheternågradet finnsMen även som

arbetet.det förloradearbetslöshetsersättning fördeltid fåpåstuderar att
deltidsarbetehaftarbetslöshetenförefallsådant ettEtt närär personen

heltstudiestöddeltid medpåstuderatvaraktigtarbetetoch jämte som
arbetslöshetsersätt-ska fåbidrag. Fördelvis beståreller att personenav

ofrivillig arbets-grunduppstår påinkomstbortfallför detning avsom
iarbeteoch beredd påsökahonellerhan att talöshet, måste vara

tidigare.omfattning somsamma
ersättninglämnamöjligtdet ocksåoch 1999Under åren 1998 attär

villkorVissaarbetslösheten.underdeltidstudier påtill den tar uppsom
led iutbildningen skauppfyllda utgöra ettdockska attt.ex.somvara

deltidutbildningen påochhandlingsplanindividuellasökandesden att
arbetslösedendagar. Dessutomlängre 180pågå ärinte änattavses

minst 50arbeteoch kunnasöka motsvararetttaatt pro-tvungen som
heltidsanställning.normalcent av en

varje avtals-gäller förutifrån vad2 heltidsanställningNormal avgörs som
område.
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Ersättning i kombination med företagsverksamhet

Sedan år 1984 finns viss möjlighet för dem har haft deltids-etten som
anställning han eller hon kombinerar med begränsatettsom engage-

i företag kunna få arbetslöshetsersättningett han elleratt honmang om
förlorar anställningen. Det ställs i dessa fall inget krav på verksam-att
heten i företaget ska läggas ned. Anställningen ska ha varit störreav
omfattning företagsverksamheten.än Verksamheten i företaget får inte
utvidgas under arbetslösheten.

Uppräkning dagpenningbeloppet borttagenav numera-

Tidigare kunde den enbart arbetat deltid vid arbetslöshet få tillrättsom
uppräkning ersättning vid deltagande i arbetsmarknadspolitiskav
åtgärd. Det innebar den exempelvis arbetat timmaratt 20som per
vecka vid deltagande i åtgärd på heltid fick utbildningsbidrag mot-som
svarade 40 timmar. Syftet till omställning på heltidatt uppmuntravar
och premiera den gjorde något ytterligare på den tid tidigaresom som
inte hade till arbete.använts Denna möjlighet dock bort den 1togs
januari 1997.

Tidsbegränsat anställda

Arbets- och kompetenslinjen innebär ersättning kan efter tillfal-att ges
liga anställningar. Arbetslöshetsersättning ska kompensera för inkomst-
förlust under omställningsperiod vid ofrivillig arbetslöshet. Arbets-en
lösheten kan ha olika orsaker, strukturella eller konjunkturella. Arbets-
löshetsersättningen har alltid haft betydelse dels för den enskildes för-
sörjningsmöjligheter, dels för arbetskraftens ändamålsenliga anpass-
ning till arbetsmarknaden. illustrerasDet åtskillnaden mellangenom
den s.k. kontant- eller understödslinjen och arbetslinjen. Om den som
blir arbetslös kan få sin försörjning ordnad under väntetid kan dettaen
rådrum ha central betydelse för kvaliteten på anpassningsâtgärdema.
Tanken har dock alltid varit tiden med arbetslöshetsersättning,att om-
ställningsperioden, ska kortvarig omfattning. kommerDet bl.a.vara av
till uttryck ersättningsperiodema begränsadeatt tillär 300genom
ersättningsdagar.

Vissa kanske inte behöver stöd i form arbetsmarknads-personer av
politiska åtgärder får arbete efter kortareutan tid.ett I det falletnytt en
hjälper arbetslöshetsförsäkringen till med överbrygga tiden fram tillsatt
dess den arbetslöse får inkomstatt arbete. Andra behöver där-en av

stöd för omställning med olika insatser.emot ochI med den arbets-att
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utreda vilkenfår kontantstöd har arbetsförmedlingen möjlighetlöse att
insats lämplig.ärsom

centralArbets- och kompetenslinjen vilket framgårär, ovan, av
Aktivitet i formbetydelse för den svenska arbetsmarknadspolitiken. av
passivt stöd i formbl.a. arbetsmarknadspolitiska åtgärder alltid föregår

föreoch såledesarbetslöshetsersättning. Arbete före åtgärdgår ävenav
passivt kontantstöd.

fåden haft tidsbegränsad anställning ska kunnaAtt ersätt-som en
exempelvis tillfäl-vid arbetslöshet därförning viktigt. Genomär att ta

principarbeten arbetslöshetssituation.liga försöker lösa sin Ipersonen
hardärför motverkar deska det inte finnas några regler att somsom

arbetslöshetsersättninghaft tillfälligt arbete har möjlighet få närett att
bättreupphör. Allt arbete ska generelltarbetet än attsett varaanses

arbetslös.vara

Begränsningar principernaav

inbyggda ifinns begränsningar dessa principerdock vissaDet sys-av
medlemsvillkoretsarbets- ochSom exempel kan nämnastemet.

ha varitutformning. den söker ersättning skainnebärDessa att som
och ha arbetat iförsäkrad, betalat medlemsavgift, i minst tolv månader

tolvmånadersperio-månader under i normalfallet denminst senastesex
tillräcklighar haftden. krävs således den får ersättningDet att som en

inträder. Vadanknytning till arbetsmarknaden innan arbetslösheten
sedan räckte dettillräcklig anknytning har varierat, för några årärsom

uppfyllt,arbetsvillkoret skullemed 240 timmars arbete för att vara
det åtminstone timmars arbete.medan krävs 420numera

ocksåRegeln för få inträde arbetslöshetsförsäkringeni är ettatt
möj-eller försenaexempel på villkor i fall kan begränsavissaett som

arbetslöshetför arbetat omfattning i vidlighetema de i mindre attsom
söker inträdeinkomstrelaterad ersättning. krävs denfå Numera att som

fyra veckor underi arbetslöshetskassa ska ha arbetat i minst ram-enen
denkan innebäratid fem veckor, minst timmar vecka.17 Det attav per

litennytillträdande arbetsmarknaden arbetepåär ett avgenomsom
hjälp detinte få arbetslöshetskassa medomfattning kan inträde i aven

arbetet.utförda
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Säsonganställdas ställning och permitteringsregler

AMS har sedan länge haft bemyndigande utfärda föreskrifterett att om
begränsningar till ersättning för arbetstagare huvudsakli-rättenav som

förekommer."sysselsatta i yrke där arbetslöshet årligenär AMSgen
har dock inte sig denna Trots det inte finns säsongbe-använt rätt. attav
gränsningsregler utfärdade kan det hända den arbetaratt som som
säsonganställd inte betraktas han eller hon ofrivilligtärsom om
arbetslös mellan anställningama. tillämpningDenna grundvillkoren iav
försäkringen har domstolarna i några fall de åren.använts senasteav

i fleraDen arbetar på med återkommandesäsonger sätt,som samma
arbetslöshet mellan anställningama, betraktas inte i de fallen ofri-som
villigt arbetslös och arbetslöshetsersättning kan inte betalas ut.

lagen anställningsskyddI tillåts avtal tidsbegränsadattom om
anställning får ingås för säsongarbete. Den permitteras har isom nor-
malfallet till lön och anställningsfönnåner arbets-rätt samma som om

hade fått behålla sina arbetsuppgifter. gäller dock inteDettagaren om
perrnitteringen följd arbetet säsongbetonat eller andraär äratten av av
skäl inte sammanhängande till sin Permitteringsrätt finns inteär natur.
på tjänstemannaområdet.

Enligt lagen arbetslöshetsförsäkring får ersättning inte tillom ges
permitterade lön. berorDet på grundvillkoren iär utan attpersoner som

arbetslöshetsförsäkringen förutsätter den har anställning inteatt som en
arbetslös, lön utgår eller vissa undantagMenoavsettanses vara om

huvudregel.finns från denna

6.5 Andra särskilda grupper

F öretagares ställning i försäkringen

Arbetslöshetsförsäkringen omfattar både anställda och företagare.
Ersättningsreglema i princip desamma för båda finnsDetär grupperna.
dock speciellt företagarbegrepp i arbetslöshetsförsäkringenett som
grundar sig på sammanvägning olika faktorer. företagareSomen av

22 42 § lagen 1997:238 arbetslöshetsförsäkring och förordningen22 §om
1997 .835 arbetslöshetsförsäkring.om
23 Regeringen har utnyttjat bemyndigandet besluta undantag. Underatt om
tiden den januari-l oktober1 1998 fick ersättning lämnas till den enligtsom
bestämmelser i kollektivavtal ingåtts före den permitterades14 1997som mars

lön. Under tiden den juli1 1998-31 augusti får ersättning lämnas2000 tillutan
dem enligt bestämmelser i kollektivavtal ingåtts före den julil 1998som som
pennitteras lön i samband med semesterstängning.utan
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idelägare direkt eller indirektbetraktas ellerden ärägersom --
personligt verksam i ochhan eller honnäringsverksamhet är somsom

inflytande Näringsverksamheteller hon väsentligthan har äröver.ett
rörelsekrite-förutsätter de s.k.skatterättsligt begrepp att treett som

varaktighet, själv-kännetecknasföreligger. Verksamheten skariema av
Näringsverksamhet kan bedrivas i mångaständighet och vinstsyfte.

aktiebolagnäringsidkare, handelsbolag,fomier, enskildolika t.ex.som
kooperativ.ekonomisk förening, exempelvisoch

för företagare inträttarbetslöshetenkonstateraFör görsnäratt en en
personliga verksamhet ieller hennessamlad bedömning hansattav

tillfälligt. firmankan innebäraDetföretaget upphört än attt.ex.annat
rörelsetillgångar och fast egendom ska haochska ha avregistrerats att

den sökande fortfarandeomständigheterenstakaMen attavyttrats. som
avregistrerats från mervärdes-inte harhar kvar F-skattsedel, ännuen

innebära han ellernäringsfastighet ska inteeller bor kvar påskatt atten
arbetslös.hon inte kan betraktas som

förfo-kunna stå till arbetsmarknadensarbetslös måsteDen ärsom
arbetslös-i de s.k. grundvillkoren itill uttryckgande. Detta kommer

hetsförsäkringen ersättning vidden har tillenligt vilka rättsom
för arbetsgiva-oförhindrad åta sig arbetearbetslöshet bl.a. ska attvara

inte heller kunnalämpligt arbeteräkning, beredd att anta samtres vara
företagare skatill det krävs denfå lämpligt arbete. Skälet äratt att som

få arbetslöshetsersättningverksamhet för kunnaha lagt ned sin är attatt
till arbetsmarknadens förfogande.kunna ståföretagaren måste

anställdas.svårare kontrollera EttarbetslöshetFöretagares änär att
normalarbetstidsberäkningen före-för viduttryck detta är att anses en

verksamhet, eftersom det inte gåralltid arbeta heltid i sin atttagare
sysselsättningsgrad.eller hon har lägre Ersätt-kontrollera hanom en

inkomstutfyllnad i mindre lönsammafâr aldrig bliningen heller en
förleda till otillåten konkurrensfördelskulle kunnaföretag. Detta en

företagaren.

2 samladarbetslöshetsförsäkring.lagen 1997:238 Begreppet35 § om
den september datumbedömning infördes i lagen fr.o.m. 29 1997. Samma

förlägga ned sin rörelse tillfälligtinfördes möjlighet för företagareäven atten
ändåuppehållet kan företagarenkunna återuppta den. Underatt senare

arbetslöshetsersättning. Dock krävsoch kan fåbetraktas arbetslös attsom
verksamhet bedrivs isäsongkaraktär och ingenuppehållet inte är attav

rörelsen, förutom skyddsinsatser.rena
25 arbetslöshetsförsäkring.lagen 1997:238§9 om
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både anställdföretagare ochUppdragstagare kan betraktas som

uppdragsgivarefrån eller fleraåtar sig uppdragDen är upp-som en
självständighet i förhållande tilldragstagare. eller hon har vissHan en

i många branscher,uppdragsgivaren. Uppdragstagare förekommer men
kulturarbetare, arkitekter ochrelativt vanliga i yrkesgrupperär som

uppdragstagare betrak-journalister. arbetslöshetsförsäkringen kanI en
antingen anställd eller företagare. Dentas som anses somsom som

uppdragen.arbetslöshetsersättning mellan Denanställd kan erhålla som
lägga ned sini normalfalletdäremot betraktas företagare måstesom

arbetslöshetsersättning.verksamhet för kunna fåatt
betraktas anställdVid bedömningen uppdragstagaren somav om

självständigheteller företagare ifrån den gradutgår som upp-man av
tillämpningendragstagaren i förhållande till uppdragsgivaren. Ihar av

bedriverarbetslöshetsförsäkringen den uppdragstagareatt somanses
redovisar inkomsternaföretagsfonn, i fallsin verksamhet i eller vart

betraktanäringsverksamhet,skattemässigt inkomst är att somavsom
utför ochsjälvständig företagare. Uppdragstagaren eget ansvaren

sida de uppdragfrån uppdragsgivarenskontroll från arbetsledningutan
utföra arbetet på denhan eller kanhon åtagit sig. Uppdragstagaren t.ex.

exempelvis i lokal, ochplats han eller hon själv bestämmer, egensom
samtidigt.han eller hon kan ha flera olika uppdragsgivare Det är van-

maskiner.redskap ellerligt uppdragstagaren använder verktyg,att egna
utförande och debi-utgifter för arbetetseller hon står för samtligaHan

för arbetets utförande.uppdragsgivaren för de totala kostnadernaterar
betraktasosjälvständige uppdragstagaren däremot,Den somsom

hanarbetstagare försäkringens mening, karaktäriseras vanligeni attav
förfogande, endast säljer ellereller hon enbart ställer sin arbetskraft till

högst två uppdrags-utför tjänst eller arbete och har ellersortsen en,
bestämd timme,givare. Ersättningen för uppdraget kan exem-vara per

uppdragstagarenpelvis kollektivavtal. osjälvständigeutgå enligt Den
verksamhet och utför därförkan vidare sakna särskild lokal för sinegen

bestämd plats, där denne haruppdraget på uppdragsgivarenen av
tidsåtgången. Uppdragstagare harmöjlighet kontrollera arbetet ochatt

Samtliga dessainregistrerad firma.dessutom i normalfallet inte en
uppdragstagaren skaomständigheter vid bedömningenska beaktas om

ställs dess-kunna arbetstagare i försäkringens mening. Detanses som
arbetekrav den sökande ska beredd påpå ävenatt tautom att avvara

slag de utförs uppdrag.änannat som som
arbetslöshetsförsäkringen har förtydli-Uppdragstagares ställning i

nyligen varit föremålsamband med arbetslöshetsförsäkringenigats att
arbetslöshetsförsäkring har införtsför utredning sammanhållenoch en
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199826. 1996/97:107i attRegeringenjanuariden lfr.0.m. prop.angav
lagsig ilämpardet intekomplext attsåuppdragstagarbegreppet är att

arbetslöshetsersätt-tilluppdragstagaressärskilda regler rättinföra om
rättstillämpningen.förfrågai ställetarbetslöshet. Detvidning är en

detutifrånskebörtillämpningendock attbetonaderegeringenMen att
arbetslös-fåuppdragstagareförmöjligheter attrealistiskafinnasska en

uppdrag.påvid bristhetsersättning

Bemanningsföretag

arbetslöshetsersättningtillhar intebemanningsföretagAnställda i rätt
denpåberoruthyrda. Detdvs. attuppdrag,inte hartid då de ärför den

mellanförfogandearbetsmarknadenstillståinte kananställde anses
förfo-bemanningsföretagetstilleller honstår hanställetuppdragen. I
dockVanligtaktörer.flertal ärförekommerbranschengande. Inom ett

Sedanadministrationsområdet.ochinom kontors-skeruthyrningatt
Enligtdessa.kollektivavtal för avta-gällerfebruari 1998den 1 nyttett

blandundersökningarbetstid. Enanställdade 75let procentgaranteras
dockvisar1998genomfördes under våren attmedlemmarHTF:s som

arbets-haranställda, 85dedelen procent,övervägande överden enav
gjordesundersökningliknandearbetstid. Närheltid motsvarar ensom

endast 57heltidarbetadede procent.andelen1996år attangavsomvar
före-i dessaanställdaosäkerhet hurrådde vissår 1996Före omen

Vissauppdragen.mellanarbetslöshetsförsäkringenihanterasskulletag
mellanersättningfickmedlemmarderasmedgavarbetslöshetskassor att

sågintemedhördetroligtvis attuppdragen, något mansammansom
tillinteåter ersätt-medan andratillsvidareanställda, rättdem gavsom

arbetslöshetskassornagjordeoch med AMSklamade ining. Läget att
tillsvidare-bemanningsföretaganställda iuppmärksammade på att var

omställning, ARBOM-ocharbetslöshetersättning vidUtredningen om
lämnautredarenskulledirektivenår Enligtunder 1995.utredningen, tillsattes

uppdragetutformas. Iskullearbetslöshetsförsäkringtill hurförslag nyen
omställnings-rollförsäkringensskulle läggasbetoningingick avatt

hävdas.skulleförsäkradesdearbetslinjen ochochförsäkring ansvaratt
ocharbetsmarknadenpåflexibilitetbidra tillskulle dessutomReglerna

underslutbetänkandeavlämnade sittUtredningeninlåsningseffekter.motverka
propositionframregeringenlade150. 1997SOU 1996: I1996hösten enmars

arbets-sammanhållenochallmän1996/97:107 Enriksdagen,för prop.
arbetslöshets-vårenunderbeslutadeRiksdagenlöshetsförsäkring. omsenare

Ikraftträdandedatum1996/97:234.rskr.l996/97:AU13,bet.försäkringen var
januariden 1december 1997och den 29september samtjuli, den 29den 1

1998.
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anställda och därmed inte skulle kunna får ersättning för tid de inte
hade uppdrag.

6.6 Internationella överenskommelser

Inledning

Redan i början 1980-talet lade EU-kommissionen fram förslag påav tre
direktiv för förbättra situationen för deltidsarbetandeatt och anställda
med tidsbegränsade kontrakt. Förslagen handlade 1 lika behand-om
ling i tillgång till utbildning och sociala tjänster mellan hel- och deltids-
arbetande; införande2 obligatoriska socialförsäkringsavgifter,av
avgångsvederlag och senioritetskostnader, dvs. pensionsfönnåner, för
alla anställda med minst åtta timmars veckoarbetstid i syfte att mot-
verka konkurrenssnedvridning mellan medlemsländerna; 3 förbättraatt
miniminivåema arbetarskyddet, i synnerhet till-att garanteraav genom
fälligt anställda skydd övriga anställda. Förslagen fälldessamma som

motstånd från Storbritannien.genom
börjanI 1990-talet gjorde från kommissionens sidaav ett nyttman

försök direktiv förbättra situationenatt på arbetsmarknaden förgenom
med s.k. atypiska anställningar. dettaI begrepp här del-personer ryms

tidsarbetande, tillfälligt anställda anställda i bemanningsföretag.samt
Denna gång valde försöka fånga de olika atypiskaatt anställ-treman

Ävenningsformema i enda direktiv. dessa försök misslyckadesett
dock.

Genom Maastrichtavtalets sociala protokoll infördes 1992 en ny
arbetsordning innebär EU-kommissionen förhindradatt ärsom att
lägga fram förslag till direktiv först medutan stämmaatt parternaav
arbetsmarknaden. Kort därpå enades kommissionen och arbetsmarkna-
dens fram direktivparter förramavtal deltidsarbete,att ta ettom ettom

tidsbegränsade anställningar och bemanningsföretag.ettom om

EU-direktiv deltidsarbeteom

Med utgångspunkten deltidsarbete har haft betydelse föratt syssel-stor
sättningen i medlemsstaterna under år, prioriterades frågansenare om
deltidsarbete. Den december15 1997 kommissionen deltids-antog
direktivet27 behandlar anställningsvillkor for deltidsarbetande.som

27 Rådets direktiv 97/8l/EG den 15 december 1997 ramavtalet del-av om om
tidsarbete.
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skiljer sig åtmedlemsstaternade olikasituationen iPå grund attav
branscher, byggerför vissakännetecknandedeltidsarbeteoch äratt

Syftet delsminimikrav.ochprinciper ärallmännadeltidsdirektivet på
förbättra kvalite-deltidsarbetande ochdiskrimineringundanröjaatt av

frivilligdeltidsarbetetillväxtfrämjadelsdeltidsarbete,på attten av
arbetstiden påförläggningflexibel sätttillgrund bidra ettsamt aven

behov.och arbetstagaresarbetsgivaresbådehänsyn tilltarsom
deltidsarbetande inteinnebäricke-diskrimineringPrincipen attom

denheltidsarbetande enbartförmånligtmindrefår behandlas än av
del-arbetamöjlighetenAngåendedeltid.arbetaranledningen de attatt

arbetsmarknadensochmedlemsstaternadirektivet kravinnebärtid
del-hinder förundanröjalämpligt,detoch,undersöka ärattparter om

från heltid tillövergådirektivetitidsarbete. Vidare vägran attattanges
försaklig grundbör uppsäg-aldrig i sigvicedeltid och utgöraversa

möjligt,långtde, såarbetsgivareockså kravställerning. Det att som
från heltidfå övergåönskemåltill arbetstagareshänsynbör attta om

information ochocksåska annatdeltid och vice Detill genomversa.
sådana övergångar.underlättasätt

socialförsäk-författningsregleradefrågorinteDirektivet berör om
till detemellertidhänvisasfrågordessaVad gäller utta-ringsförmåner.

ieuropeiska rådetdetgjordessysselsättningsfrågorlande avsomom
tillbordesocialförsäkringssystemenvilketDublin enligt1996, anpassa

utfördemskydd förlämpligtocharbetslivetimönster somgenya
sådant arbete.

huruvidagranskningföremål förhösten 1998Direktivet underär av
denkollektivavtal. Senastlagstiftning elleriförändringarföranlederdet

i medlemsstaterna.genomförtskall direktivetjanuari år 200020 vara

anställningartidsbegränsadeEU-direktiv om

ramavtaltilldirektivförhandlingarinleddesbörjan 1998 ettI omomav
dennapågårFörhandlingarna, näranställningar.tidsbegränsade som

liknande demdiskrimineringsaspekterdelsomfattarutredning görs,
olika slag.regleringardeltidsdirektivet, delsiregleras avsom
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Förordning bl.a. gränsarbetareom

Huvudregeln inom EU för arbetslöshetsersättning till gränsarbetare och
andra gränsarbetareän bor i land och arbetar i innebärett ett annatsom

gränsarbetaren skall omfattasatt den lagstiftning reglerar för-av som
arbetar.måner vid arbetslöshet i det land där han eller hon En

gränsarbetare anställdär eller egenföretagare verksam inomären som
medlemsstats territorium och bosatt i medlemsstats territo-en en annan

rium, dit han i regel återvänder dagligen eller åtminstone gång ien
veckan.

En gränsarbetare delvis eller periodvisär arbetslös skall ha rättsom
till förmåner i det land i vilket han eller hon tidigare arbetade. Om
gränsarbetaren blir helt arbetslös, har han eller hon till arbetslös-rätt
hetsersättning i den medlemsstat där han eller hon bosatt. Det inne-är
bär det bosättningslandetatt är förstår kostnaden för utbetaldsom
ersättning.

En anställd inte gränsarbetare betraktasär s.k.som men som som en
sällanhemvändare och blir helt, delvis eller periodvis arbetslös, harsom

till de förmånerrätt han eller hon har upparbetat i den medlemsstat där
han eller hon tidigare arbetade. Detta förutsätter han eller hon ståratt
till arbetsmarknadens förfogande i det landet. Vid hel arbetslöshet kan

bosättningslandet.den arbetslöse söka ersättning frånäven

ILO-konvention

Sverige har ratificerat den konvention arbetskonferensILO:s antogsom
198831.år kortaI drag innebär konventionen varje medlemsstat skallatt

vidta lämpliga åtgärder för samordna socialförsäkringssystematt och
sysselsättningspolitik. Systemet skall utformas så det främjar full,att
produktiv och fritt vald sysselsättning samtidigt det inte skallsom
minska incitamenten för arbeta eller erbjuda arbete.att

28Rådets förordning EEG 1408/71, artikel 71.nr
29Artikel l iEG-förordning 1408/71.
3°Artikel 1 och i EG-förordning7 1408/71.
3 Konvention 168 främjande sysselsättning och skydd vid arbetslös-nr om av
het.
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arbetslöshetsersättningframgår ocksåILO-konventionenAv att
efterskallmedlemsstatarbetslöshet. Varjevid hel sträva attskall utgå

falldessatill ersättning. Iperrnitteradedeltidsarbetslösa ochmedge rätt
deltids-fråninkomsterförmåner ochtillskall att summan avseman

upprätthålls.heltidsarbeteföravvägda intressetarbetet såär att taatt
ochåterkravfor indragning,nationella reglerfår haMedlemsstaterna

arbetslöshetsersättningen.samordning av
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Definitioner7

avseendeutredningendefinitioner använtredovisaskapiteldettaI som
hämtade frånUppgifternaanställda. ärtillfälligtdeltidsarbetande och

Arbetsmarknadsverket, Be-AMV.ochcentralbyrån, SCB,Statistiska
olikakollektivavtalen påochanställningsskyddslagennämningar i sor-
del deavseenden ochi vissaskiljer sig åtanställningsformer en avters

avtal redo-iförekommervisstidsanställningarbenämningar på som
Även arbetslöshetsförsäkringeniomständighetersärskildavisas. som

kapitel.i dettaarbetenatypiskabetydelse förhar tas upp

deltidsarbetslösaochDeltidsarbetande7.1

Kollektivavtal

till den arbe-i relationanställningsförmånerochNormalt utgår löner
detinnebärreglerställerkollektivavtal atttiden. Mångatade somupp

heltidstjänst-minst 40ska arbetaarbetstagaren procentkrävs att av
lagstadgadetill detkompletteringavtalsenligtillfåförgöring rättatt

kananställdedeninnebärakanDetsocialförsäkringssystemet. att
till olikaellerbestämmelseravtalens rättenfrån vissa attundantas av

Exempelvis för-kortare.arbetstidenkan reduceras ärfönnåner om
ochavgångsbidragsförsäkringtillkan reducerasmåner rättenärsom

grupplivförsäkring.
arbetstid för demutökadtillföreträderegelnVid införandet omav

kollektivavtal,ilydelse någraliknandedeltid redanfannsarbetarsom
avtalet gällerEnligtkommunalarbetarförbundet. attexempelvis inom

tillsvidare-ochdeltidarbetarska de ärnyanställning skerinnan som
förförutsättningsysselsättningsgrad. Enhöjd atterbjudasanställda
arbetaföranmält intressearbetstagarentillämpas attskadetta är att

mer.

Anställningsskyddslagen 25a
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Definitioner enligt Statistiska Centralbyrån, SCB

SCB genomför arbetskraftsundersökningar, AKU, varje vecka under
året. Resultaten från AKU skattningar baseradeär på urval Sveri-ett av

befolkning i åldrarna 16-64 år. Personer ingår i de ordinarieges som
AKU-mätningama tillfrågas bl.a. de betraktar sig heltids- ellerom som
deltidsarbetande. De redovisas i fast anställda, tidsbegränsatgrupperna
anställda och företagare/medhjälpare. Som sysselsatta räknas personer

har arbetat timme eller under mätveckan. Oavlönadesom med-en mer
hjälpare i företag tillhör make/maka eller familjemedlemsom annan

han/hon bor ihop med räknas sysselsatt. Personersom undersom som
mätveckan hade anställning tillfälligt frånvarande underen men var
hela mätveckan liksom i vissa arbetsmarknadspolitiska åtgär-personer
der, anställda med lönebidrag eller i Samhall räknas sysselsatta.som

Heltidsarbetande:
Personer arbetar 35 timmar eller under mätveckan räknassom mer som
heltidsarbetande. Hit förs även enligt avtal har lägrepersoner som en
normalarbetstid 40 timmarän vecka och de arbetar hel-attper uppger
tid.

Deltidsarbetande:
Personer med kortare arbetstid timmar35 veckaän definierasen per

deltidsarbetande. deltidKort innebär 149 timmars arbetesom per
vecka och lång deltid 20-34 timmar.

Deltidsarbetande på grund arbetsmarknadsskäl.av
Deltidsarbetande de vill arbeta fler timmaratt vadänsom uppger
arbetsgivaren erbjuder redovisas deltidsarbetande på grundsom av
arbetsmarknadsskäl. Den önskade tiden behöver inte nödvändigtvis

heltid kan utökningutan antalet timmarvara vad detutövervara en av
nuvarande deltidsarbetet ger.

Deltidsarbetslösa:
Begreppet används till deltidsarbetande på grundsom synonym av
arbetsmarknadsskäl. I AKU ingår ingen fråga arbetslöshetsersätt-om
ning.
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AMVArbetsmarknadsverket,enligtDefinitioner

Deltidsarbetslösa:
frånsigskiljerdeltidsarbetslöshetdefinition påArbetsmarknadsverkets

sysselsätt-intebegreppetdels mäterSkillnadendefinition. är attSCB:s
ersättningharallmänhetiindividemadelsarbetslöshet, attning utan
endastsåledesdeltidsarbetslösa ärAMV:sarbetslöshetskassa. enfrån

deltidsarbetslösadel deochdeltidsarbetandededelgruppliten avenav
i AKU.definierasdeså som

frånersättningfåanspråk påhar attDeltidsarbetslösa sompersoner
arbetsförmedlingvidinskrivnamåstearbetslöshetsförsäkringen envara

nöd-intebehövertidenönskadede har. Denarbetesökaoch änmer
timmarantaletutökning ut-kanheltidvändigtvis utan avvara envara

deltidsarbetetnuvarandevad detöver ger.
arbets-frånersättningfåÄven deltidarbetar attutansompersoner

desökandekategoriiinskrivnakanlöshetsförsäkringen omsammavara
dock litenarbete. De utgörsöker grupp.enmer

arbetsförmed-vidinskrivnasökanderedovisar de ärAMV ensom
sökan-redovisasDeltidsarbetslösasökandekategorier.i olika somling

kandeltidsarbetslösa1989. Deinfördes årBenämningendekategori 21.
anställning.tidsbegränsadellerfastha en

Arbetslöshetsförsäkringen

vid tvåintressantdeltidsarbetedefinitionenkanförsäkringenI varaav
delsuppfyllas, ersätt-ska närkvalificeringsvillkorendelstillfällen, när

imedlemblikunnaöverhuvudtagetbetalas För enskaning attut.
fem,veckorfyraisökande arbetardenkrävsarbetslöshetskassa att av

denkrävsersättningtill attfåvecka. För rätttimmarminst 17 attper
minstmånader,tolvramtidundermånaderiarbetatsökande avensex
måsteersättningansökerarbetslösedenmånad. Närtimmar70 omper

vecka,timmarminst 17arbetsutbudha ärhoneller perhan ett som
dag.timmarminst tre per

arbetslöshetsförsäkringen är attdeltidsarbetslöshet iDefinitionen av
detomfattning änhaft arbete störretidigaresökande nuva-den ett av

mellanjämförelseersättningansökan görsVidarbetet.rande enom
förveckasökande har attdende hinderochnorrnalarbetstiden persom

del-ersättningsberättigadedenSkillnadenersättning.hel ärfåkunna
ellersjukdomexempelvisbeståHindren kantidsarbetslösheten. av

heltids-flerahaftkunnaÄven skulleteoretisktarbete. personenom
föraldrig änarbetslöshetvidersättningså kantidigare merarbeten ges

vecka.timmar40högst per
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För beräkna ersättningenatt vecka används omräkningstabell.per en
Den kan användas för beräkna ersättningenatt dels för dem tidi-som

haft heltidsarbete, dels för demett haftgare arbete inteettsom som
heltid.motsvarar

Det är devärt deltidsarbetslösaatt notera att är i arbetslöshets-som
försäkringens mening mycket väl kan tillhöra kategorienäven tillfälligt
anställda. Definitionen frånutgår tillräckligt arbete inte finnsatt beräk-

vecka för helt hävanat arbetslösheten.att Det innebärper denatt som
exempelvis arbetar behovsanställd och har nonnalarbetstidsom en som
överstiger det arbete han eller hon lyckas få under vecka del-som ären
tidsarbetslös i försäkringens mening.

I några särskilda fall kan inte arbete deltid kombineras med
arbetslöshetsersättning nonnalarbetstidentrots högreatt detär arbeteän

den sökande har. Det gäller arbete hos bemanningsföretagsom t.ex.nu
och företagande på deltid. Se kapitelnärmare

7.2 Tidsbegränsat anställda

Avtal

Anställningsskyddslagen dispositiv till vissaär delar och förger ramen
olika anställningar. Enligtsorters anställningsskyddslagen huvud-är
regeln anställningsavtal gäller tillsatt vidare avtal tidsbegrän-men om
sad anställning får ingås i vissa fall.

Tidsbegränsade anställningar får ingås för viss tid, viss ellersäsong
visst arbete det föranleds arbetets särskilda beskaffenhet.om Detav
kan ingåsäven avtal praktikarbete, vikariat eller feriearbete.om
Visstidsanställning kan ingåsäven det föranleds tillfällig arbets-om av
anhopning eller tills dess arbetstagaren ska påbörjaatt fullgörandet av
totalförsvarsplikt. Det möjligtär även visstidsanställa någonatt som
arbetar efter pensioneringen. Vidare förekommer form kallasen som
för överenskommen visstidsanställning. Slutligen finns möjlighet att
provanställa någon för högst månader.sex

På arbetsmarknaden kan andra benämningar visstidsanställningarav
anställningsskyddslagensän förekomma. Som exempel kan nämnas att

anställningar ingås för visst arbete det föranleds arbetetssom om av
särskilda beskaffenhet kan kallas för projektanställningar eller objekts-
anställningar. Anställningen kan benämnas kallasäven vid behov,
behovsanställning, springvik eller timanställning. Andra benäm-
ningar förekommer oregelbundetär arbete, anställningsfonnsom en

innebär arbetstagaren anställs dagatt för dag.som
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centralbyrån, SCBStatistiskaenligtDefinitioner

Anställda:
anställda, itidsbegränsatochfasttvåbestårAnställda grupper,av

inte.ingårmedhjälpareeventuellplusår. Företagare16-64åldern

anställda:Fast
del-ochhel-bådeochtillsvidareanställdaomfattaranställda avserFast

tidsanställda.

anställda:idsbegränsatT
Vikariatarbetsformer: utanföljandeomfattaranställdaTidsbegränsat

feriearbete, säsong-praktikarbete,provanställning,tjänst i botten,fast
arbets-vissabehov,vidkallasobjekt-/projektanställning,anställning,

övriga.åtgärder,marknadspolitiska
tids-dvs.behovsanställda,AKUenligtredovisasTimanställda som

deltidsanställdainteanställda,begränsat som

hör:åtgärderarbetsmarknadspolitiskaTill gruppen
ungdomslag,ungdomsplats,praktikantanställning,Beredskapsarbeten,

rekryteringsstöd, Starta-eget-utbildningsvikariat,inskolningsplats,
anställningsstöd.anställning,tillfälligoffentligbidrag,

ingår:övriga1 gruppen
ochuppdragpolitiskamedskolpersonal, enTenninanställd personer

specificerad.inte ärgrupp som

AMVArbetsmarknadsverket,enligtDefinitioner

nämligenanställda,tidsbegränsattillhörsökandeTvå grupper av
arbetslös-frånersättningmeddeltidsarbetslösasökandekategori 22,°

hetsförsäkring
3kortarevaraktighet änmedarbetetillfälligtsökandekategori 31,-

månader

behovs-arbetarkodasapril 1996medoch 1 somFrån sompersoner
tillOrsakensökandekategori 22.itimvikarier/springvikanställda

itimvikarierarbetadearbetslösamånga enbeslut somAMV:s attvar
arbetslösa. lkallaskundedetveksamtdetomfattningsådan att omvar

frånöverförasdel attkomövergången ävenmedsamband personeren
sjönkdeltidsarbetslöshetenföljdtillfickvilket attsökandekategori 21

med 20 procent.ca
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Sökandekategori 31 finns i sin nuvarande betydelse från och med
andra halvåret 1989. Före denna tidpunkt ingick deltidsarbetslösa i de-
finitionen.

Arbetslöshetsiörsäkringen

Tidsbegränsade anställningar kan användas för uppfylla arbetsvill-att
koret. De kan också, vilket framgår betraktas deltidsanställ-ovan, som
ningar i försäkringens mening. Den haft arbete kortareettsom av
omfattning får sammanlägga flera olika arbeten för uppfylla arbets-att
villkoret.

Sedan den januari1 1996 gäller enbart s.k. reguljärt arbeteatt ger
till förstarätt ersättningsperiod. Det innebären arbetsmarknads-att

politiska åtgärder, exempelvis tid med anställningsstöd, intesom räknas
tidsbegränsade anställningar i arbetslöshetsförsäkringenssom mening.

Arbete för vilket lönebidrag utgått, arbete inom Samhall skyddatsamt
arbete hos offentlig arbetsgivare OSA räknas dock förvärvs-som
arbete i arbetslöshetsförsäkringens mening.

En visstidsanställningartyp behandlas påav specielltett sättsom är
säsonganställningar. Enligt lagen anställningsskydd det tillåtetärom att
träffa avtal tidsbegränsad anställning för vissom detsäsong föran-om
leds arbetets särskilda beskaffenhet. Upprepadeav säsonganställningar
kan dock i arbetslöshetsförsäkringens mening betraktas tillsvidare-som
anställningar, det inte föreliggertrots att avtal anställningett tillsom
vidare. Den arbetar olika mycket under olika delarsom året har självav
valt denna anställningsform. Det kan handla deltidt.ex. underom en
del året och heltid under året, ellerav heltidresten vissa tiderav om
omväxlande med hel arbetslöshet andra perioder. Enligt grundvillkoren
i arbetslöshetsförsäkringen finns i dessa fall ingen arbetslös tid att

Deersätta. valt arbeta på dettaatt intepersoner ofrivilligtsom sätt är
arbetslösa.

Tidsbegränsat arbete kan i jämförelse med tidsbegränsade anställ-
ningar innebäraäven företagarverksamhet. företagareFör gäller sär-
skilda regler i försäkringen, kapitelnärmarese
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Deltidsarbete8

deltids-direktiv, belysautredningensmedi enlighetavsnitt ska,Detta
Deltidsarbetetefter 1980.periodenunderi Sverigeutvecklingarbetets

genomgångvarför vissföre 1980,huvudsak framemellertid iväxte aven
helaförstAvsnittet belyseroundgänglig.utvecklingentidigareden är

dedeltidsarbetslösa, dvsavhandlas deDärefterdeltidsarbetande.gruppen
arbetskraftsundersökningmed SCB:ssambandideltidsarbetande som

behandlasSlutligende har.arbetstidvill hade änAKU att meruppger
arbetslöshetsför-ersättning frånuppbärdeltidsarbetslösade som

mångaarbeta likainte kandekompensation försäkringen, attsom
fortfarande vill.ochgjortharde tidigaretimmar som

underlag,statistisktrikligtdeltidsarbetande finnsdet gäller ettNär
deltidsarbetslösa detgällerdet äri tiden. Närtillbakalångtgårsom

År undersysselsatta,registrerabörjade SCB1987väsentligt attsämre.
detde har,arbetstidvill hade ändvs att menmeruppgerpersoner som

kannorrnalarbetstid. Från 1990oberoendesysselsatta,allainbegrep då av
ochdeltidundersysselsatta arbetarsärskiljaemellertid somsomman

Informationen dennadeltidsarbetslösa. ärföljaktligen är gruppom
deltidsarbetande.gällerdetdetaljeradinte likaemellertid närsom

fyllnadsersättning frånuppbärdeltidsarbetslösadel deDen somav
arbetskraftsundersökningenmed ifinnsarbetslöshetsförsäkringen inte

tillutbetalningarsärredovisathellerhar intearbetslöshetskassornaoch
påbyggerregisterArbetsmarknadsstyrelsensEftersomdenna upp-grupp.

heller där.uppgifter intefinns dessaarbetslöshetskassornagifter från
detaljeradesärskilthellerinteinnehållerarbetssökanderegisterAMS

Ända regist-l980-talettill slutetframuppgifter denna avgrupp.om
heltidsarbetsökande,medtillsammansdeltidsarbetslösarerades de som

beroende på denanställning,med fastellermed tillfälligarbetssökande
uppgifteremellertidfinnsFrån 1990deltidsarbete de hade. omtyp av

kanArbetsförmedlingen,arbetssökande viddeltidsarbetslösa men man
uppbärocksådelsäkerhet hurmedinte säga stor gruppen somav

arbetslöshetsförsäkringen.frånfyllnadsersättning
heladetaljerad förframställningenTill följd detta är gruppenmerav

emellertid rimligtDetför delgruppema. att antadeltidsarbetande, ärän
relevantdeltidsarbetandede ärinformationen ävendelarviktigaatt omav
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för deltidsarbetslösa och den del dem uppbär fyllnadsersättningav som
från arbetslöshetsförsäkringen. Storleksförhållandet mellan deltids-
arbetande, deltidsarbetslösa och de deltidsarbetslösa anmälda vidärsom
Arbetsförmedlingen framgår figur 8.1. Som det 1997 knapptav synes var
40 de deltidsarbetande önskade arbetstid och därförprocent av som mer
klassiñcerades deltidsarbetslösa. dem det del,Av 15som var en ca pro-

de deltidsarbetande eller 137 000 anmälda vidcent av personer, som var
Arbetsfönnedlingen.

Figur 8.1. Deltidsarbetande, deltidsarbetslösa därav med jfvllnads-samt
från arbetslöshetsförsäkringen,ersättning medeltal 1998.

Deltidsarbetande 1998, 901.100 personer

/
/

/
Deltid, nöjda/
med arbets-

tiden
653.800

27Z5%
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Bakgrundsbild1

arbetsform, främst för kvinnorgammalEn

övervägande delenoch tilltill och med 1950-talet detFram mänvar
arbetsmarknaden, oberoendesvenskaogifta kvinnor arbetade på densom

deltidl. vändpunkt, iinnebardet gällde heltid eller 1960-talet enomav
arbetsmarknaden, före-med de gifta kvinnorna trädde in påoch att

miljondeltidsarbetade halvträdesvis i deltidsarbete. Omkring 1965 en
omfattadesnabbt ochDärefter ökade deltidsarbetetmänniskor i Sverige.

kvinnor.miljon år 1980, 80än procent varpersoner varav meren
finns endastvarit föremål för forskning, härDeltidsarbetet har ut-men

resultatz.och Ansat-redovisa översiktlig bild inriktningattrymme en av
synsätt3.efterfrågeinriktatväxlat mellan utbudsinriktat ochhar ett ettsen

for ökaduttryckutbudsinriktade deltidsarbetetDet synsättet somser
sitt arbetsutbudfamiljerna frivilligt väljer ökaflexibilitet, där att genom

möjlighet tillarbetsmarknaden.kvinnan träder in på Det störreatt ger
individuella val för bäggefamiljen och förjämlikhet i större utrymme

utbudet, kvinnorbeskriver emellertid bara delmakarna. Detta varsen av
Ensamståendevalfrihet.vilket hushållet visshar inkomst,män en ger en

tvingasfrihet, kan ändåofta kvinnor, har intemed barn, attmensamma
bamtillsyn,grund brister isitt arbetsutbud till deltid påbegränsa storav

till och frånbristande kommunikationerarbetsbelastning i hemmet,
arbetet, m.m.

företagensfrämst avseende videfterfrågeinriktade fästerDet synsättet
marknadenpåökad flexibilitet i produktionen. Konkurrensenbehov av

iochuttryck i kunderna kräverhar ökat, vilket sig attatttar syn-varor,
arbetssökandetidpunkt. dentjänster, ska levereras vid viss Förnerhet en

anställningsförhållande. och särskilt hon,detta bli påtvingat Han,kan ett
deltids-Eftersom definner endast deltidsarbete.söker heltidsarbete, men

ökad ojämlik-tillarbetande i utsträckning kvinnor, leder dettaärstor en
arbetsmarknaden.het mellan könen på den svenska

vecka.definition timmars arbeteDeltid enligt gällande 1-34är per
2 1985Stockholm. Tegle,Deltidsarbetet i Sverige, S.1981Petterson, M.

SwedenWorking inEconomic Analysis of HoursPart-time Employment. An
Growth of Part-timeStudy in theLund. Sundström, 1987 A1963-1982, M.

jobb och atypisk1997 AtypiskaWork in Sweden, Stockhohn. Persson,
glasväggarGlastak och Denarbetslöshet typiska for kvinnor I-

Stockhohn.könssegregerade arbetsmarknaden. 1997:137.SOU
3 Tegle 52.s.
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Familjernas behov skapar utbudett

Olika reformer på arbetsmarknaden ha bidragit till utbudetattanses av
arbetskraft, deltidsarbete,sökte ökade efter Arbetsveckan för-1960.som
kortades från till timmar,45 42,5 semesterperioden förlängdes, den
betalda föräldraledigheten sambandi med bamsbörd förlängdes och
skattetrycket ökade gradvis. Sammantaget minskade detta den arbetade
tiden och därmed hushållens inkomster.även

De kullar, födda på 1940-talet, inträdde på arbetsmark-stora som var
naden under l960-talet och detta pressade reallönema nedåt, trots att
efterfrågan på arbetskraft Hushållen sökte då öka sinstor. vägar attvar
inkomst främst kvinnan arbete.sätt, ävenannat att tog ettgenom
Under denna tid pågick också samhällspolitisk debatt, betonadeen som

självständig kvinnoroll. denna ingick bl.a. ha arbete,I ettatten mer en
inkomst, identitet utanför hemmet och därmed fåockså bättreatten en
pension.

Kvinnorna fortfarandeskötte i allt hemarbete. familjen fickIstort sett
därför hur mycket kvinnan skulle arbeta. värden honDeövervägaman

skapade hemmafru bidrog till familjens välfärd och vägdes vadmotsom
hon skulle få lön hon arbetadei och vad det skulle kosta köpa deattom

marknaden4.hemproducerade och tjänsterna på Resultatet blevvarorna
utbudet arbetskraft sökte deltidsarbete ökade kraftigt. Mångaatt av som

kvinnor gick på arbetsmarknaden, många dem efterfrågadeut men av
deltidsarbete, eftersom hushållsarbetet inte så mekaniserat i dagvar som
och få familjer hade tillgång till barnomsorg till överkomligytterst en
kostnad.

Nya lagar och institutionella anpassningar

takt med kvinnornaI arbetsmarknaden,på och ökadeatt tog steget
Årjämställdhetssträvanden i samhället, tillkom ytterligare reformer. 1971

sambeskattningen bort och med särbeskattning,togs ersattes man
beskattade inte familjenslängre sammanlagda inkomst varje individutan
för sig. Under följandede åren reducerades arbetstiden ytterligare, från

timmar till timmar42,5 40 vecka, och den tillåtna övertiden minska-per
fråndes till timmar200 150 och Underår. 1970-taletrestenper person av

genomfördes ytterligare reformer på arbetsmarknaden, medbestäm-t.ex.
mandelagen, samtidigt den kommunala barnomsorgen byggdes ut.som

4 Sundström 48.s.
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slagekonomiska bedömningarHushållen givetvisgör av samma som
famil-och kvinnan iför bådetidigare, de bestämmer signär mannenom

visatUndersökningar harfall hur mycket.jen ska arbeta, och i så att om
arbetsinsats medökarmarginalskatten medsjunker 5 männensprocent,

ofta med tillarbetsinsats ökartal, medan kvinnornas mer, uppsamma
procents.10

bamomsorgskostna-omvända,naturligtvis detgällerHär även att om
ökar sindet tjänar på kvinnanefterden stiger så måste hushållet attomse

förmånligtdet i ställetsituationer därarbetsinsats. kan finnasDet är mer
hushålletstiden, sådelkvinnan hand barnen större atttaratt avenom

hushållets då sänkta in-samtidigtför minskar,kostnad barnomsorg som
bostadsbidrag ökar.eventuelltkomst kan leda till ettatt

flexibiliteten påemellertidarbetar minskarbägge makarnaNär
det blirför övertid ochfår mindrearbetsmarknaden. Hushållen utrymme

eller flytta tillrestider till arbetettolerera långasvårare att ortatt annan
arbeteö. ipå arbetsmarknadenminskar rörlighetenDärigenomför att ta

omställningsmöjlighetema vid arbetslös-allmänhet, också minskarvilket
het.

Efterfrågan på deltidsarbete växer

industrin, parallellt medsvenskaexpanderade denUnder 1960-talet att
kraftigt. Samtidigt mins-tillväxtesärskilt den offentliga,tjänstesektom,

nämnda reformema.grund de tidigareden arbetade tiden, påkade av
arbetskraft.fick brist på Förtill Sverigeledde dettaSammantaget attatt

yrkesarbetare från fleraimponeradesindustrins behovförsöka tillgodose
Turkiet.Grekland ochFinland, Jugoslavien,länder, främst frånolika

arbets-få kvinnor träda påförsöktekampanjerGenom även attman
efterfrågade dessatidigarearbete.marknaden och Som nämntsettta

i vissindustrin inrättadedeltid och inomkvinnor i utsträckningstor man
arbetsutbud.dettatillgodogöra sigdeltidstjänster förmån att

offentliga tjänstesektom,framför allt dendetMen tog emotsomvar
organisera sin verk-hade lättarenytillträdande kvinnor.dessa Den att

i fall hade tjänste-för deltidsarbete och mångaden passadesamhet så att
hjälptillgodose medefterfrågan, svårojämnsektorn att avsom varen
hafthade sedan längevård ochheltidsanställda. Inom enmanomsorg

mittoch eftermiddag,arbetskraft underefterfrågan änstörre morgonav
sig bl.a. s.k. deladedetta användeklarapå dagen. För turer,att man av

och sedan ytterligare timmarförmiddagen 4timmars arbete pådvs 4

5Sundström 139.s.
° Tegle 15.s.
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under eftermiddagen, med mellanliggande 3-4 timmar. Dettarasten om
inte omtyckt bland personalen, eftersom ledigheten mittsystem påvar

dagen ansågs svår utnyttja på meningsfullt Problemet löstesatt sätt.ett
med hjälp deltidsarbete, arbetade förmiddagen ochav en person en

eftermiddagenpå och kvällen.annan
Inom detaljhandeln har alltid haft ojämn efterfrågan. Huvud-man en

delen kunderna kommer de lediga från sitt arbete och då blirnär ärav
Årtillströmningen ganska 1972 avreglerades öppethållandet inomstor.

detaljhandeln. Det ledde snabbt till vidgat öppethållande, både påett var-
dagskvällar och på helger, vilket automatiskt kravställde mer perso-
nal. Med avregleringen följde människor kunde planera sina inköp påatt

passade dem bättre.sätt Bland ledde detta tillett detaljhan-annat attsom
deln fick mycket kundströmmar vid vissa tider på dygnetta emot stora
och vissapå dagar och då behövde bemanning därefter. Andraman en
tider på dygnet då hade kunde kundtillströmningen, ochöppet detman
därav följande personalbehovet, väsentligt mindre.vara

Samtidigt ökade konkurrensen och drev fram teknologisk utveck-en
ling möjliggjorde ökad Självbetjäning förenklade lagerhante-samtsom
ring och andra sysslor tidigare sysselsatt personalen mellan kund-som
besöken. leddeDetta till successivt minskat personalbehov lagett över

del den personal behövdes undersamt att perioderen storav som av
kundtillströmning inte hade några arbetsuppgifter dessemellan. Deltids-
arbete blev bemanna detaljhandeln isätt överensstämmelse med deett att

personalbehovet.nya
hotell-Inom och restaurangnäringen har också haft ojämnman en

efterfrågan i alla tider och här har konkurrensen och den teknolo-även
giska utvecklingen haft betydelse. Med hjälp olika tekniska lös-stor av
ningar har minskat eller tagit bort arbetsmoment personalen tidigareman
ägnade sig åt belastningen från kunder låg. Samtidigtnär har nä-var
ringen expanderat kraftigt, antalet sysselsatta har ökat med 16 procent
under den 10 åren. En del denna ökning har bestått isenaste stor attav
antalet egenföretagare inom näringen har ökat. Deltidsarbete har blivit ett
viktigt för dessa småföretagare bemannasätt verksamheten, under deatt
tidpunkter då kundtillströmningen är stor.

En flexibel arbetsstyrkamer

Den fördelen med deltidsarbete följaktligenstora det arbets-är att ger
givaren möjlighet variera personaltätheten allteftersom efterfråganatt
växlar, och detta spelar givetvis mycket roll konkurrensen ökar.närstor
Men därtill kommer andra fördelar. viktigaste kanskeäven Den är att
arbetsgivaren deltidsarbete får tillgång till flexibelgenom en mera perso-
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heltidsanställdadeltidsanställda ofta benägnanalresurs. De än attär mer
oväntadgrundarbetsgivaren personal påbehöverarbete närextra, av

vilketordinarie lön,arbetar då tillfrånvaro eller arbetstoppar. De är
personal.till heltidsanställdövertidsersättningväsentligt billigare än

arbeta deltidSkäl till att

utred-uppdragnovemberundersökning ställde SCB, på1998I AKU:s av
fick blandtilläggsfrågor till deltidsarbetande.antal Deningen, annatett

tilläggsfråga ställdesdeltid.de hade för arbeta Sammavilka skäl attange
Följande alter-jämförelser kanvarför vissaoch 1993,1990 göras.även

arbete, vård barn,arbetsmarknadsskäl,nativ fanns tillgå: annatatt av
fritid, hushållsarbete,ekonomiska skäl,bamtillsyn, långa arbetsresor, mer

övriga skäl.hälsoskäl, studier och
arbetsmark-tredjedel de intervjuade 1998Generellt avuppgav en

innebär dedeltidsarbete, vilket sannoliktorsak till sittnadsskäl attsom
arbetstid. det dryga 33har Förskulle vilja männen är procent sommer

Andelenoch bland kvinnornaarbetsmarknadsskäl 30anför ärprocent.ca
deltid.för långskiljer sig inte mellan kort ochnågot 1993,större än men

År dådetta skäl ochemellertid bara anfördedet 151990 procent somvar
deltidsarbetslösa väsentligt lägre.också den andelenvar

varierande medolika deltidsarbete,emellertid flera skäl tillfinnsDet
dearbetsmarknadsskäl mångaålder.såväl kön Förutom anger avsom

hälsoskäl ifritid ochvård barn, önskemålintervjuade studier, merav om
tabell 8.1.nämnd ordning, senu
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Tabell 8.1. Det två skälen till deltidsarbete för kvinnorangivnamest re-
spektive olika åldersgrupper vid förfrågani AKUss novembermän i
1998.

Kvinnor
Ålder Främst % Näst främst %

år16-19 Studier 78,6 Arbetsmarknadsskäl 18,6
Arbetsmarknadsskäl20-24 år Studier56,2 27,1

25-34 år Vård bam 40,3 Arbetsmarknadsskäl 35,8av
år35-44 Vård barn 44,4 Arbetsmarknadsskäl 24,2av

45-54 år Arbetsmarknadsskäl 31,5 fritidMer 26,7
55-59 år fritidMer 29,0 Hälsoskäl 29,5

år60-64 fritidMer 36,6 Hälsoskäl 35,4

16-64 år Arbetsmarknadsskäl Vård30,3 bam 21,9av
år25-64 Arbetsmarknadsskäl Vård28,2 barn 24,8av

@
Ålder Främst % Näst främst %
16-19 år Studier 76,8 Arbetsmarknadsskäl 18,5

år20-24 Arbetsmarknadsskäl 49,4 Studier 41,7
25-34 år Arbetsmarknadsskäl Studier39,1 38,2
35-44 år Arbetsmarknadsskäl 37,0 Hälsoskäl 19,0
45-54 år Arbetsmarknadsskäl 35,6 Hälsoskäl 28,8

år55-59 Hälsoskäl Arbetsmarknadsskäl55,9 21,8
år60-64 Hälsoskäl fritid38,7 Mer 28,0

16-64 år Arbetsmarknadsskäl 33,4 Studier 26,1
25-64 år Arbetsmarknadsskäl 31,4 Hälsoskäl 25,0

l arbetsmarknadsskäl, dvs. sökande har funnit önskad arbetstid på arbetsmark-
naden och klassificeras därför deltidsarbetslös.som

i förstaDet hand ungdomar kombinerar deltidär och studier ochsom
huvuddelen dem arbetar kort deltid. Hela i78 16-19procentav gruppen
år och 32 i 20-24 motiverarår sin deltid på dettaprocent sätt,gruppen
medan endast 5 anför detta skäl i åldersintervallet 25-64 år. Jäm-procent
fört med har andelen1993 anför studier ökat markant, vilketvuxna som
bl.a. sammanhänger med Kunskapslyftet. ungdomsgruppenI andelenär
oförändrad.

Av tabell framgår8.1 det finns avsevärda skillnader mellan kvin-att
och prioriteringen ändrasmän, med stigande ålder. Arbets-samt attnor

marknadsskäl finns hela tiden med i bilden, för kvinnorna spelarmen
vård barn, önskemål fritid och hälsoskäl framträdande roll.av om mer en
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baraalternativ,Avsaknad bamtillsyn fanns av enangavsmensomav
År motiveradekvinnordet flerkvinnorna. 1993halv procent somvarav

hälsoskäl, vid sidanställetframträder ideltid vård barn,sin med avnuav
studierna.tidigare nämndade

naturligtvis kvinnornaspåverkarfamiljenAnsvarsfördelningen inom
allt kvin-framfördetverkligheten framgårBilder ärval. I att ungaur

heltid. Kvinnor medvill arbetabarnoch medkvinnor somvuxnanor
Detarbetstid 75allmänhet ärönskar sig ibarn hemma procent.om caen

inomförhållanden rådermellan deskiljaemellertid viktigt att som
tilloch i förhållandearbetsmarknadengäller påfamiljen och de som

frivilligt.betraktasdetta valarbetsmarknaden måste som
Även arbetsmark-motiveringarandraförekommerbland änmännen

stigande ålder,medframträder starkarehälsoskäl,nadsskäl, främst som
anledning detalltsåfinnsfritid. ävenoch önskemål Det anta attom mer

frivillighet ålders-deltidsarbetet.i Iinslagbland finnsmännen stora av
för-vård barndet 10år35-44 är procent somavsom angercagruppen

blandallsmotivering knappastdennaförekommerklaring, i övrigtmen
männen.

blandfanns medövriga skälvilkaockså intresseDet är att somseav
kvinnor,ellervarkensvarsalternativen. anfördesarbetsresor mänDyra av

det skulle ekono-skäl, dvs.eller Ekonomiskasig 1993. att varanuvare
åbe-det ingenarbeta deltid, männenmiskt attgynnsamt somavvarmer

Även härkvinnorna.jämföra med knappropade, procentatt sammaaven
med intervju-ocksåuppgiftandelar 1993. Denna överensstämmersom

deltids-intervjuadeallaBilder verkligheten.i I stort settsvaren ur
arbetaarbetslösa lönade sigansåg det attatt mer.

fall kvinnornasandel. mångaförvånansvärt hög I ärDetta är en
fleraoch det finnshushållssynpunktfortfarande sekundärinkomst ur

förvärvs-kvinnornasomfattningentyder påundersökningar att avsom
olika slag.marginaleffekterekonomiskamycket känsligt förarbete är av

aspekt i detdennadet tyckas är när-Bland de intervjuade kan omsom
inter-med desammanhängaemellertidförsumbar. kanDetta attmaste

arbetarangivit dedemalternativ.endast får Förvjuade attett somuppge
lägredel tiden, kansin barndeltid de vill handför t.ex.att ta enavenom

motiveringen.daghemsavgift ingå i
detredjedeldrygdeltidsarbetande detBland de attär som uppgeren

andeliarbetstid de har, dvs.önskar settän stort uppgersamma sommer
finns alltsåarbetsmarknadsskäl. Detdeltid änarbetardeatt enmerav

hadeltid och sigarbetanöjda medmänniskormiljonhalv är att ansersom
detta7. får inte glömmadeltidsarbetetdiskussionenför Iskäl manom

faktum.detta

7 figur 8.1.Se

Arbetslöshetsersâttning..,19-02815
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Sammanfattning

kan inteMan entydigt det utbud eller efterfråganavgöra på arbets-ärom
kraft har spelat den rollen för deltidsarbetetsstörsta utveckling. Del-som
tidsarbetsmarknaden starkt diversifierad och detär sannolika ärmest att
båda har haft betydelse. Forskningsresultatet tyder på utbudet,stor att
kvinnor söker deltidsarbete, drivande för utvecklingen undersom var
framför allt 1960- och 1970-talet. Fram till början 1970-talet handladeav
det företrädesvis kvinnor trädde på arbetsmarknaden ochom som
valde arbeta deltid, för få tid tillatt hushållsarbete och bamom-att mer

Därefter har inflödet i deltidsarbete i huvudsak bestått kvinnorsorg. av
arbetat heltid och sedan, ofta efter de fått barn, valt begränsaattsom att

deltids.sin arbetsinsats till
dennaI finns hela tiden samspel med den ekonomiskaettprocess ut-

vecklingen i samhället, med de institutionella förändringarsamt som
genomfördes. finnsDet mycket tyder på högre inkomst denattsom var
förnämsta drivkraften till kvinnor gick på arbetsmarknaden underatt ut

1970-talet9.1960-talet och början förAnsvar hushållsarbete ochav
barnomsorg ledde till de i utsträckning valde arbeta deltid.att Detstor att

under denna period deltidsarbetet expanderade kraftigt.var som
Huvuddelen de institutionella förändringar kan tänkas haav som

underlättat deltidsarbete kom inte förrän längre fram under 1970-talet. De
ledde till kvinnor redan arbetade heltid begränsade sinattsnarare som
arbetsinsats till deltid. ökadeDe marginalskattema kan ha bidragit till
detta. Deltidsarbetet fortsatte öka, inte alls i snabba takt.att men samma

offentligaDen sektorn expanderade samtidigt och detta spelade naturligt-
vis roll, eftersom dess verksamhet ofta gick brastor till del-att anpassa
tidsarbete.

Efterfrågan deltidsarbetepå förefaller ha spelat roll understörreen
perioden efter 1980, framför allt inom offentlig och privat tjänstesektor.
Den ökade konkurrensen ledde till rationaliseringar och behovett attav
koncentrera arbetsstyrkan till de tidpunkter då tjänsterna efterfrågades.
Med hjälp teknologi kunde samtidigt klara underhållsarbetenav ny man
och lagerhållning med väsentligt mindre personal och dänned begränsa
personalbehovet till vissa delar dagen.av

8 Sundström 111.s.
9Tegle 181.s.
° Sundström 111.s.
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fjärdedel deDeltidsarbetande,8.2 aven

konjunkturoberoendesysselsatta, av

1980-talet utgjort ibörjanDeltidsarbetande har sedan settstort enav
utveck-nedan beskriverland. 8.2sysselsatta i vårt Figurfjärdedel deav

arbetskraftsundersökning AKU.redovisas i SCB:sdenlingen som
ändrade kriterierna för AKUdåuppvisar brott 1986, SCBDataserien ett

deltidsarbetande.räknasfler komså attatt sompersoner

alla sysselsatta 1980-1997,Deltidsarbetande andel8.2.Figur som av
och lång 20-34 tim.fördelade på kort 1 -19 tim

procent
30
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0.22; i i ii iin i L i i i i ii i
1994 19961988 1990 199219861982 19841980

år
i O 1-34 timmar20-34 timmar1-19 timmar -i

Källa: AKU

mel-deltidsarbetande pendlattill har andelenfrån 1980 1998,år,I 18
konsekventaenligt Sammade sysselsatta AKU.ochlan 2523 procent av

deltid.kort och lång Destuderaråterkommerutveckling när somman
dehar utgjort 5deltid, timmar vecka,kort lm19arbetat procent avcaper

" veckatimmarfamiljemedlemmar arbetar 1-14Medhjälpande persom
förfrågan haheltid, visade sig vidarbetadeoch delinkluderades personer somen

timmar vecka.normalarbetstid understeg 34 persomen
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mellan och timmar,sysselsatta, och de arbetat lång deltid, 20 34som
följaktligen omkring 20 procent.

marknadsstyrdden utsträckning deltidsarbetetI motsvarar ensom
efterfrågan, lång period,har den varit tämligen konstant över utanen

förändringarkonjunkturella eller strukturellasynlig påverkan sigav vare
på arbetsmarknaden.

sammanhang detta slag, eftersomProcenttal kan förrädiska i avvara
också har ändrat sig underbasen för beräkningen, antalet sysselsatta, pe-

i tal frånrioden. hel- deltidssysselsatta absoluta 1976Figur 8.3 visar och
1980-taletframåt. markant från mittenoch heltidssysselsattaDe steg av

minsk-Därefter följde drastisktoch ökningen fortsatte fram till 1990. en
krisen. har antaletning i samband med den ekonomiska De årensenaste

människor.heltidssysselsatta omfattat miljonertreca

fördelade efter heI- och deltid till 1977.Figur 8.3. Sysselsatta 1976

absoluta tal
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3000000

1000000 o.:,co°:5§::::::: . . . . .
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årtal
heltiddeltid° 1

Källa: AKU

de heltidssys-deltidsarbetande uppvisar heltDe mönster änannatett
antalet tämligenselsatta. Efter uppgång under 1970-talets sista år varen

Därefter inträderkonstant, miljon människor, fram till 1986. en nyca en
sjunker lång-ligger den gamla, istatistisk serie något över men somsom
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plöts-drabbatsinte hatycksdeltidsarbetandejämn takt. De avsam men
i gengäldheltidsarbetande,deminskningar slagliga mensomav samma

heltidsarbetandedeserien föråterhämtninginte heller den upp-somsyns
deltidssyssel-antaletställethar iUnder och 1997efter 1996visar 1994.

sjunkit aning.satta en

flerblirkvinnor, männenNästan bara men

dessÅr Sedandeltidsarbetande kvinnor.dedrygt 861980 procent avvar
ökat.har Fort-samtidigtderas andel sjunkit aning,har männenssomen

de 80majoritet,överväldigandefarande dock kvinnorna i utgörär pro-
förföljaktligen 20deltidsarbetande.de Männen procent.cent casvararav

del-berörde enbartoch 1997inträffade under 1996minskningDen som
deltid 20-arbetat långdebestämttidssysselsatta kvinnor, närmare som

har samtidigtkvinnorheltidssysselsattaAndelenvecka.timmar34 per
totaltkvinnorsysselsattavarför andelenmed drygtökat 3 settprocent,

oförändrad.ivarit stort sett
deltid,arbetade 45kvinnorna 1980de sysselsatta procentAv

1990-talets första år,undersjönk tillandel 40figur 8.4. Denna procent
harSamtidigtoch 1997.under 1996sjunka ytterligare någotsedanför att

undernivå kring 6fråndeltidsarbetande ökat,andelen procentmän en
fortfarande.ochfrån 1993tilldelen perioden, 10 procentstörre caav

jämföradeltid 1997,arbetade alltsåkvinnornaUngefär 38 attprocent av
med 10 männen.procent avca
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Figur 8.4. Deltidsarbetande andel alla sysselsatta 1980-1997,som av
fördelade efter kön.
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Källa: AKU.

Som tidigare har deltidsarbetetnämnts minskat del under 1990-en
talet. Från till1994 1997, minskningen 70 500 motsvarandevar personer,
7 Samtidigt har antalet heltidssysselsattaprocent ökat medav gruppen.

lika mycket. Dennanästan utveckling fördelar sig emellertid inte alls
jämnt mellan könen, vilket framgår tabell 8.2.av

Tabell 8.2. Sysselsättningsurveckling för och kvinnor hel- ochinommän
deltid 1994-1 99

Män Män Män Kvinnor Kvinnor Kvinnor Alla Alla Alla
heltid deltid Totalt Heltid deltid totalt heltid deltid totalt

1994 1819900 197000 2 016900 1 126100 784800 1910 900 2 946000 981 3 927 800800
1997 1847800 193800 2 041600 l 162700 717500 1880200 3 010500 911 300 3 921 800
Föränd-
ring 27 900 -3 200 24 700 36 600 -67 300 -30 700 64 500 -70 500 -6 000
Dito % +1,5 % -l,6 % +1,2% +3,3% -8,6% -l,6 % +2,2 % -7,2% -0,2%
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ökat markant, den mins-arbetar heltid harAntalet kvinnor mensom
antalet kvinnorlikafullt till det totala sysselsattakade deltiden leder att

Även inte alls lika mycket.deltid har minskathar minskat. männens men
har ökat.antalet sysselsattaSlutresultatet blir mänatt

Vård hotell- och restaurangverksamhethandeloch samtomsorg,

vård- ochjämförelse förekommande inomDeltidsarbete är mestutan om-
från till har den sysselsattsorgssektom. Under perioden 1987 1997 mer

deltidsarbetande i Sverige. därtill läggertredjedel de Omän manaven
deltidsarbetande, tabellhälften de 8.3handeln, inbegrips nästan av se .

branschernaDeltidsarbetande fördelade efter de fyraTabell 8.3. största
respektive nivå.år grov

%1994 % 19971991 %1988 %
Bägge könen

36,535,6 Vård 36,9 VårdVård Vård34,8 omsorg omsorgomsorgomsorg
Handel 13,4 Handel 13,2Handel 13,9Handel 14,4

Personliga 10,9Tillverkningsind 11,8 Tillverkningsind 10,1Tillverkningsind 12,1
Tillverkningsind 10,4Personliga 9,9Utbildning 9,5Utbildning 10,3

70,9 70,4 70,9Total 71,5
Kvinnor

Vård Vård 43,741,0 43,9Vård 39,3 Vård omsorgomsorgomsorg omsorg
Handel 13,613,7 Handel 13,6Handel Handel14,7
Personliga 9,89,8 Personliga 9,0Utbildning Utbildning10,5
Tillverkningsind 8,0Tillverkningsind 9,4 Utbildning 8,6Tillverkningsind 9,6

75,2 75,173,9Total 74,1
MER

Tillverkningsind 19,2Tillverkningsind Tillverkningsind 19,8Tillverkningsind 26,1 24,0
14,7Personliga 13,3 PersonligaHandel 12,5 Handel 14,9

Handel 12,6 Finans+företagstj 12,6Personliga 12,0Personliga 10,4
11,5Kommunikation Finans+företagstj 11,2 HandelKommunikation 9,3 7,9
57,957,0Total 58,2 58,8

Källa: AKU.

vård ochenbart kvinnor deltidsarbetar inomDet är nästan om-som
inom hem-allra delen hälso- och sjukvårdtill inomstörsta samtsorg,

deutgjorde kvinnorna drygthandeln 1997 80tjänsten. Inom procent av
specialbutiker.varuhus ochdeltidsarbetande, jämnt fördelade mellan
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Utbildningssektom har också deltidsanställdamånga kvinnor, liksom
tillverkningsindustrin, där kvinnorna främst finns inom textil-, förlags-,
grafisk och livsmedelsindustri. det gäller personliga tjänster,När harsom

andel utbildningsverksamhet från förekommerstörre 1994, deltids-änen
arbetet till övervägande del inom hotell- och restaurangverksamhet. I
denna bransch har deltiden ökat, samtidigt branschen helhetsom som
också har ökat sin andel antalet sysselsatta i landet.av

yrkenDe dessa kvinnor har, särskilt inom handel, hotell- ochsom
restaurangverksamhet inom den sociala har dessutomsamt omsorgen,

löner.jämförelsevis låga Lägger därtill del kvinnornaatt storman en av
arbetar deltid, blir inkomsten liten och den framtida pensionen an-
språkslös.

Den enskilt förändringen emellertid deltidsarbetandestörsta är att
inom utbildningsverksamhet har minskat kraftigt under den 10-senaste

Årårsperioden. 1987 personalen38 inom utbildningsverk-procentvar av
samhet deltidsarbetande och hade denna1997 andel sjunkit till 22 pro-

antaletDet deltidsarbetande kvinnor, särskilt deär arbetar långcent. som
deltid 20-34 timmar/vecka, har minskat mycket kraftigt, samtidigtsom

antalet heltidsarbetande kvinnor har ökat, figur 8.5.som se

Figur Sysselsatta kvinnor utbildningsverksamhetinom 1987-199
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Z Kvinnors och löner 22ff.1997 Arbetslivsinstitutet och SCB 1998.mäns s.
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minskat med drygtutbildningssektom har antalet sysselsattaInom
deltidsarbetande harfrån till antalet20 000 1987 1997, medanpersoner

ökatheltidsarbetandeminskat med Samtidigt har antalet50 000.nästan
och liknardrygt berör kvinnormed 26 000. Huvuddelen förändringenav

pension ochmycket generationsskifte. Deltidsarbetande kvinnor går ii ett
arbetarutsträckningavlöses generation, i väsentligt störreav en ny som

heltid. branschtillhörighet och åldervisar inte statistikenTyvärr sam-
generations-sådanttidigt, och därför inte heller i vilken utsträckning ett

utbildningsverksamhet inomskifte skulle framträdande inom änvara mer
andra branscher, det finns inget tyder detta.men som

för till-lärarbrist kan förklara del ökningenårensDe senaste en av
Därtill kommerfälligt anställda inom utbildningssektom. att man numera

fort-får fast tjänst.i utsträckning provanställer lärare innan de Menstor
har minskat så dras-farande kvarstår frågan varför deltidsanställningama

tiskt. Tabell redovisar förändringen i detalj.8.4 mer

utbildnings-Tabell Hel- och deltidsarbetande och kvinnor8.4. inommän
sektom. Förändring från till1987 1997.

Totalt Dito iHeltid Dito i Deltid Dito i
föränd-töränd- föränd- %% %

ring ringring
-19100 -9,2%Kvinnor +26.800 +24,7% -45.900 -46,1%

-4,2%-O,6% -3.400 -22,8% -3.900Män -500
Bägge

-23.000 -7,6%+26.400 +l4,1% -49.400 -43,1%Könen

fortfarande inom tillverk-traditionella arbetsmarknad finnsMännens
deltidsarbetandeningsindustrin, återfinns del deoch där också storen av

den. tilltämligen jämnt fördelade olika delar Frammellanmännen, av
deltidsarbetandehandeln den branschen för1993 män,näst störstavar

speladepartihandelvaruhus och specialbutiker dominerade, ävenmen
restaurangverksamhet,ochroll. personliga tjänster, främst hotell-Inom

frånbranschenhar antalet deltidsarbetande ökat och är näst störstmän
deltidsarbetandeåterfinns dedet gäller kommunikation1994. När män-

i utsträckning inominom transporttjänster, persontransporter.stornen
huvudsakligenföretagstjänster handlar härFinansverksamhet och om

olika kon-benämning innefattar mångaannan företagsservice, somen
dentillverkningsindustrin. delsulttjänster knutna till Dennaär avsom

halvan 1990-talet och detprivata tjänstesektom har ökat under andra av
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många inom den sysselsatta på deltid, ofta inom förär är ettsom ramen
företag.eget

så långt nårHemtjänsten deltid ögat-

Som tidigare motsvarades det minskade deltidsarbetet inomnämnts ut-
bildningssektom ökat antal heltidsarbetande. emellertidSå inteett ärav
fallet i alla sektorer. Tabell 8.5 redovisar de branscher dehar haftsom

förändringarna med avseende deltid frånpå tillstörsta 1994 1997.

Tabell 8.5. branscherDe de förändringarnauppvisat störstasom an-av
talet sysselsatta deltidsarbetande kvinnor mellan och1994 1997.

Bransch tim35- tim1-34 Totalt

Hälso- sjukvård -16 100 -26 300 -42 400
Barnomsorg 16 200 -19 500 -3 300
Utbildning 8 600 -ll 100 -2 500
Socialkontor -4 300 -10 200 -14 500
specialbutiker -5 800 200-5 -11 000

företagsserviceAnnan 18 700 3 700 22 400
hotellRest 5 900 4 600 10 500

Hemtjänst -10 600 24 600 14 000

minskningen finnsDen inom hälso- och sjukvårdssektom, ochstörsta
den inbegriper såväl hel- deltidsarbetande. ökat heltidssys-Ett antalsom
selsatta har del den minskade deltiden bamom-inomvägt storupp en av

liksom inom utbildningssektom. Specialbutiker redovisar där-sorgen,
minskning för både hel- och deltidssysselsatta.emot storen

Längst ned i tabell finns8.5 också exempel på före-Annanmotsatsen.
tagsservice uppvisar väsentligt ökning heltids- deltidssys-större änen av
selsatta, medan och hotellverksamheten har ökat bägge kate-restaurang-
gorierna. Det exemplet finns emellertid inom hemtjänsten.mest extrema
Antalet heltidssysselsatta har minskat med ll 000närmare personer,
medan antalet deltidssysselsatta ökat med dubbelt så många,än näs-mer

25 000 människor.tan
sammanhänger tillDetta del med huvudmannaskapet förstor att stora

delar hemtjänsten, äldreomsorgen och psykiskt handi-av omsorgen om
kappade, överfördes från landsting till primärkommuner under åren

Ädel-reforrnen.1992-93, den så kallade sambandI med dettagenom
överfördes också del från institutioner till olika for-storen av omsorgen
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inom hem-ökningenförklarar inte baravård i hemmet. Dettaavmer
hälso- och sjukvård.inomdel minskningentjänsten, även storutan aven
heltidsanställda medantaletminskathemtjänsten harkvar stårMen att

med detdeltidsanställdaantaletoch ökat ändrygt 10 000 merpersoner
dubbla.

beroende del-branschervilkakan också beräkna ärMan mest avsom
År ii detta avseendesituationensågtidsarbetande personal. 1997 ut som

tabell 8.6, nedan.

beroendetill 20Tabell Branscher8.6. ärän procent avmersom
detaljerad nivå.deltidsarbetande 1997

deltid AndelTotalt DäravBransch

62,3120 500193 500för äldreService hemtjänst
42 700 51,0sortiment 83 700med brettVaruhus-butiker

41,436 500gruppboende 86 000Socialkontor
127 800 39,3325 000Hälso- sjukvård

37,539 100104 400hotellrörelseRestaurang
34,246 600136 200specialbutiker

33 500 33,2900100Rekreation, kultur, sport
31,8900 9 500service 29Hushållstjänster arman
31,048 500157 200Barnomsorg
26,816 000samfund 59 700religiösaIntresseorg

19 700 23,930082teleföretagPost
500 23,7000 419Textil- läderindustri

23,465 200279 200Utbildningsverksamhet
22,8600 19 30084Jordbruk
22,41 9008 500butikDetaljhandel,

Övrig 21,149 000232 100foretagsservice
680 300 34,32001 982Totalt

i dettabellen sysselsatte 1997ibranscher närmaste treDe som anges
och småfinns bådedeltidsarbetande i Sverige. Härfjärdedelar de storaav

eftertryckligt.dominerar Denkommunala sektornbranscher, denmen
redovisas ideltidsarbetandedeför 60närmare procent somavsvarar

sjukvård och barnom-ochverksamhet, hälso-socialtabellen. Hemtjänst,
fack-varuhus ochdeltidsarbetande,beroendestarkt ävenär menavsorg

handel.
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Företrädesvis yrken med kort utbildning

yrkesstatistikDen för deltidsarbetande särskilt detalje-finns inteärsom
rad, den pekar i riktning branschstatistiken. Det yrkenärmen samma som

i allmänhet hör hemma inom handel och servicevård,som omsorg, som
uppvisar många deltidsarbetande, tabell

Tabell 8.7. Deltidsarbetande andelkvinnor, rangordnade efter största
deltidsarbete yrket 1997.inom

Yrke Antal Andel

Butikskassörer 72,616 400
vårdbiträden 73 800 66,2
Affärsbiträden 100 62,37
Undersköterskor 81 400 61,0
Städare 400 59,644
Köks- restaurangbiträden 29 400 59,2
Lantbruksarbete krav 900 52,9utan
Sjuksköterskor 24 000 47,3
Barnmorskor, sjuksköterskor med special
kompetens 15 800 42,9
Frisörer 4007 39,6

Butikskassörer yrkedet hade den andelen deltids-är störstasom
arbetande i Sverige under och affärsbiträden ligger inte1997, långt efter.
Två yrken inom vård och vårdbiträden, i utsträck-stora storomsorg, som
ning arbetar inom hemtjänsten, och undersköterskor, har också fram-en
skjuten plats. Hela sju de tio yrken ingår tabelleni måste hasägasav som
kort utbildning. det finnsMen yrken med tämligen lång utbildning,även

sjuksköterska, och andra sjukvårdsyrken med specialkompetens.som
Alla yrkena går emellertid hänföra till branscher tidigaredeatt tre som
framträtt, vård och handel och hotell- och restaurangverksamhet.omsorg,
Branschtillhörigheten tycks spela roll det gäller deltidsarbetestörre när än
enskilda yrken.

Ingen entydig regional bild

Deltiden inte jämnt fördelad hela landet. visar hurFigur 8.6är över stor
andel kvinnorna deltidssysselsatta under i olika1997 län.av som var

kanMan samband mellan den korta och den långa deltiden,ettse men
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proportionelltlän harVästerbottensUppsala och tfinns undantag.det ex
Gävle-ochVästernorrlandsgäller ideltid, medankortlite motsatsenmer

län.borgs

sysselsattaallaandelkvinnorDeltidsarbetande8.6.Figur avsom
veckaarbetstidfördelade efierrespektive län,kvinnor i per

T
1:149 timmarD2o-34timmar
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so.. ....................................................................................... ..
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Mellansverigeilänensydligadehelheten hartillOm enserman
Dalarnasentydig.intebildendeltidsarbetande,andel ärrelativt stor men

Pålän.Gävleborgsintilliggandeandelharlän änstörre sammat.ex. en
ocheller Skånelän åt,NorrbottensochVästerbottensskiljer sigsätt

övriga län,andelväsentligt lägre änStockholms län harHallands län. en
varieraromfattningDeltidensandel.litenUppsala län haroch även en

tydligtsåinte mönsterdet finns attlänen,alltså mellan ett manmen
liknande.storstadslän ellerskogslän,iskulle kunna t.ex.gruppera
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Kvinnorna är etablerade deltidsarbetandesom

Som tidigare det till fyra femtedelarnämnts kvinnorär arbetar del-som
tid. Omkring halv miljon dem mellan 25 och 54 år och deären av svarar
för 70 kvinnornas deltidsarbete. Många dem har barn ochprocent av av
det spelar naturligtvis roll för valet arbetstid, figurstor av

Figur 8.7. Hel- och deltid familjer medi små barn, 0-6 och 7-16 år,
1987 och 1997.
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Som framgår figur 7 det fortfarande i allt väsentligt kvinnornaärav
väljer förkorta sin arbetstid barnen små.att Ju barnnär ärsom yngre

desto andel kvinnorna arbetar deltid.större detMen färre kvinnorärav
väljer denna möjlighet 1987. Andelen med barn underän 16mänsom nu

år väljer arbeta deltid har ökat från 1987 till 1997, fort-att ärsom men
Ävenfarande väldigt liten. här andelen något högre bland medär män

förskolebarn bland med barn i skolåldem.än män
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deltidMånga väljerkvinnorunga

deltidsarbetande 1997.bland deåldersfördelningenredovisasfigur 8.8I
deltids-andelhögmedframträderår,och 1916Den enyngsta gruppen,
delikafullt 75detkönen. Men procentbland bägge ärarbetande ungaav
demed 58jämföradeltid, procentarbetarkvinnorna ungaatt avsom

underdeltid, dvs.kortarbetarungdomardessadelenStörremännen. av
pojkarna.och 45flickorna procentvecka, 55timmar20 procent avavper

deltids-kombinerarungdomarhandlaroftadettyderDetta att somom
menings-inte såtidenbakåt iJämförelser ärgymnasiestudier.ocharbete

arbetskraftsdeltagandederaseftersomdennadet gällerfulla när grupp,
följdtillfrämsttioårsperioden,denunderhalveratshar senaste av gym-
deltidsarbetettyderingetfinnsutbyggnad. attDetnasieskolans som

för-ungdomar, sättdessa attför ettproblemskulle utan snarareettvara
studietiden.underekonominbättra

efter ålder.fördeladedeltidsarbetande 1997,ochHel-8.8.Figur
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Därefter ändrar sig emellertid bilden mycket snabbt. Redan i ålders-
20-24 år arbetar 44 kvinnorna deltid, till delengruppen procent störstaav

lång deltid, jämföra med 17att figurenAv framgårmännen.procent av
också det finns jämförelsevisatt många deltidsarbetande i åldersgruppen
35-44 år, och något mindre andel i mellan och45 år.54en gruppen
Detta följdriktigt, då allt flerär kvinnor väljer avsluta sina studier ochatt
etablera sig arbetsmarknaden innan de skaffar barn, för sedanatt

i tid barnen vuxitnär Från år och55 uppåt ökar sedan deltiden.upp upp.
för både kvinnor och sannolikt beroendemän, på många äldre begrän-att

sin arbetstid, ibland frivilligt och ibland tvingande hälsoskäl,sar av men
här detäven överviktär kvinnor. Om undantarstor de allraen av man

och 55 år kanyngsta över deltidsarbetet jämntsäga ärattpersoner man
fördelat mellan de olika åldersgruppema kvinnorna dominerarsamt att
totalt.

Jämfört med 1987 har andelen deltidsarbetande kvinnor minskat i alla
åldersgrupper bland under 25 år. Minskningenutom emellertidärunga

bland kvinnorstörre 45 år, vilket skulleöver kunna generations-vara en
effekt, i den bemärkelsen fler kvinnor övergår till heltidsarbeteatt nu
efter barnen vuxit falletatt 1987. Andelenän har ökatmänupp, som var

aning, ungefär lika mycket i alla åldersgrupper.en
Många kvinnor väljer alltså arbeta deltid ganska tidigt, redan frånatt

20 års ålder. En del dem utbildar sig fortfarande och arbetar vid sidanav
för förbättra studieekonomin, oftaatt kort deltid. Faktumom är att ung-

domsgmppen, 16-24 år, för hela 40 den korta deltiden.procentsvarar av
Men del dessa kvinnor har gått på arbetsmarknadenuten av unga utan

eftergymnasial utbildning. finnsDet ingen statistiktyvärr visar isom
vilka branscher de arbetar. kanMen hur hela kvinnogruppen för-man se
delar sig på näringsgrenar i olika åldersintervall, tabell 8.8.

Tabell 8.8. Sysselsatta kvinnor fördelade efter ochnäringsgren rang-
ordnade efter de största näringsgrenarna 1996.sex

20-24 år 25-44 år
Bransch Antal Andel Bransch Antal Andel
Omsorg och sociala tjänster 29935 22,7 Omsorg och sociala tjänster 193429 22,1
Hälso- och sjukvård 9314 7,1 Hälso- och sjukvård 135872 15,6
Detaljhandel brett 8242 6,3 Grundskoleverksamhetsort 45047 5,2m
Restaurangverksamhet 7632 5,8 Offentlig förvaltning 29678 3,4
Övr Övrbutikshandel 7242 5,5 butikshandelspec 22844 2,6spec
Hotellverksamhet 3912 3,0 Detaljhandel brett 22148 2,5sortm

66277 50,4 449018 51,4



Deltidsarbete 145SOU 1999:27

ochhälso-sociala tjänsterochnäringama,två första samtDe omsorg
kvin-delitabell Enposition 8.8.dominerandeheltsjukvård har yngreen

branscher,för dessautbildningareftergymnasialasannoliktgenomgårnor
25-fördubblas i åldersgruppen"marknadsandel"derasleder tillvilket att

år.44
och harutbildningkortkräverbranscherocksåTabellen visar att som

restaurangverksam-ochoch hotell-handeldeltidsarbetande,många som
fördeförsörjning,de kvinnornas görroll för änspelarhet, större ungaen

arbetarkvinnorutsträckning dessadenoch år.mellan 44 I25kvinnor
nöjdadetsigförväntasina studier, kan ärparallellt med attextra, man

harstuderainte tänkerBland demdeltid.arbeta utanmed att mer,som
antagligen mångadockfinns detarbetsmarknaden på allvar,pågått ut

inom denheltidsarbetefådet blir svårtfinnakommer attattattsom
valt.bransch de har

kvinnor-deltidsarbetandestuderar deförstärksintryckDetta manom
förutbildningsbakgrundenredovisasutbildningsbakgrund. figur 8.9Inas

Bland demi Sverige 1997.deltidsarbetande kvinnorrespektivehel- som
harkvinnortimmar/vecka finns mångadeltid 1-19kortarbetar som

grundskola.9-årigendast genomgåttharhelautbildning, 40kort procent
extraarbetandedemmångaemellertid delvis ärförklarasDetta att avav

endastdeltidkortde arbetargymnasieungdomar. Dessutom utgör casom
sysselsatta.de5 procent av

deltidlångarbetartill denMen när storaäven somgruppman ser
med dejämförtskillnadfinns markantvecka,timmar20-34 somenper

eftergymnasialheltidsarbetande har 36deheltid. Avarbetar procent
långarbetardegällerendast 23medan dettautbildning, procent somav

förekom-deltid oftainlåsning branscher däriviss ärdeltid. Förutom en
valmöjlighetdeltidsarbetandesmångaalltsåmande tillkommer att

ocksåutbildning. Dettajämförelsevis korta ärderas mönsterbegränsas av
utbildningsnivånsedan,för årdetsamma 10 äveni settstort omsom

utbildningar.längreförskjutits i riktninggenerellt mot
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Figur 8.9. Hel- och deltidsarbetande fördelade efter utbildningsbak-
grund 1997.

:
Icortdelüd lårgdelüd
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Källa: AKU.

Deltid pensionutan

En jämförelsevis bland de deltidsarbetande äldrestor ärannan grupp per-
Bland i åldern till60 64 årmännen det 1997 knappt 30soner. procentvar

de sysselsatta arbetade deltid, medan det väsentligtav störresom var en
andel bland kvinnorna, drygt 50 delEn dessa har tagit del-procent. av
pension, långt ifrån alla. Figur visar8.10 tydligt samband mellanettmen
deltidsarbetande och delpensionärer under de 10 åren. Mensenaste man
kan också det fanns antal i denna åldersgruppatt arbetadeett stortse som
deltid ha delpension. Andelen deltidsarbetandeutan att ökade under pe-
rioden, särskilt i mitten 1990-talet, för sedan sjunka tillbaka underattav
den nivå gällde 1987.som
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deandeldelpensionärerochDeltidsarbetande8.10.Figur avsom
1987-1997.och årmellan 60 64sysselsatta

60

50 .
i40

30.

20

10-

delpensionärideltidsarbetande ..

ochAKU RFV.Källa:

i åldersgrup-arbetskraftsdeltagandethar1987-1997periodenUnder
sammanhängerDettatill 53från 57minskat60-64 år procent. san-pen

människordel äldrearbetsmarknaden. Enpåutslagningmednolikt en
ansträngande arbete,eller psykisktfysiskt utanmedinte längreorkar ett

Del-deltid.arbetatillövergåellerarbetsmarknaden attlämnatvingas att
nedtrappning,möjliggöraskapades förpensionen att synesmen somen

hardened,valt änfler äldreväsentligt trappadet att somär personer som
avtalspen-påverkatsgivetvisutvecklingen har ävendelpension. Men av

hardelvishelt ellerkategorierhalvtidssjukskrivna m.fl.sionärer, som
arbetskraften.lämnat

deltid,mycketjämförelsevisarbetaråldersgruppi dennaKvinnorna
under detill 53 senastefrån 63sin andeländå minskat procentharmen

uppgångEfterÅr delpension.demhade 20åren. 198710 procent enav
ochkraftigt,sjunkitandel hardenna1990-talet harförsta delenunder av

i 60-64kvinnornadeltidsarbetandedefigur 8.11. Avtillhalverats 1997,
rimligtdelpension. Detuppbar är atttiondeldet baraårsåldem somenvar

därför inteochdeltid länge,har arbetatkvinnordessamångaanta att av
sig från.delpensioneraheltidstjänstnågonhar att
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8.11. DelpensionärerFigur mellan och60 64 år andelsom av
deltidsarbetande ålder, fördelade efteri kön.samma

70
N A l Na/sN:..s s a 2 s

-l n; 1so. eeee eeeeee..... eeeeeee eeee eeeeeeellllll eeeee eeeeee7$- : : : I :72 s : e ss
so . eeeeeeeeeeeee...... eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeee.sä ås e s 2 s s
4°e ------ eeeeeeezzzzzzz----- eeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeeee1 eeeeeew

g 2 1 å 2 2 2/+ å :3., ;; .° :/+/2 i s s
5+20 T T...... ,,,,,,, lllllll ....... ... s ...... ss 9 z s s

10a sssssssssssssssssss ssssss sssssssssssssssssssssssssssssssss
i å åo

N $ G Q N F Q ID CD läI-Ö G Q CD m Gl O, O O O G53

:lirar/män
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Bland det i huvudsak åldersgruppen år drygtmännen är 16-19
50 ochprocent 60-64 år nästan 30 bär deltiden.procent Desom upp
övriga pendlar mellan och2 ökning tidi-5 Denprocent.grupperna som

har också främst blandnämnts ochägt män män övergare rum unga
60 år. Det många äldre valt arbeta deltidär män att trotssom synes som

de inte har delpension.att
Därtill kommer mellan och år, inte har45 59mänatt rätt taattsom

delpension, arbetar deltid de gjorde 1987. kan bero fleraDetänmer nu
olika saker, hälsoskäl anfördes ofta äldre i AKU:smen av personer
tilläggsfrågor orsaker till deltid. hel del dessa orkarEn mänom av san-
nolikt inte fortsätta inom sitt yrke heltidpå och har därför valt minskaatt
sin arbetsinsats, eller tvingats minska den på grund partiell sjuk-att av
skrivning eller liknande. Trots denna ökning emellertidär männen som
helhet liten bland de deltidsarbetande.en grupp
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anställningtillfälligoch dessutomDeltid

ochtillsvidareanställningarhardeltidsarbetslösadeMajoriteten om-av
förgällerochuppsägningvadregler annatdärmed defattas somavserav

anställningtillfälligemellertidhar1990-taletUnderheltidsarbetande.
från 1987Utvecklingendeltidsarbete.medsambandvanligare iblivit

figur 8.12.iåterges

anställ-tillfälligochfastfördelade efierDeltidsarbetande8.12.Figur
ning.
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deltidsanställningamatillfälligadeutgjordebörjanperiodensVid
År emellertid öka,debörjade1994deltidssysselsatta. attde18 procent av

perioden harden härUnderfjärdedel.omfattaför 1997 än an-att mer en
arbetsmark-svenskadenökat pågenerelltanställningartillfälligadelen

undantag.någotutgjortuppenbarligen intehardeltidsarbeteochnaden
könen,för bäggeökathardeltidsanställningartillfälligaAndelen men

till16frånde ökatharkvinnorskillnader. Förändåfinnsdet stora
faller vältill Detta38gått från 31medan procent.24 männenprocent,

huvud-deKvinnornadeltidsarbetet. ärbildeni den gängse somav
hartillsvidareanställningar. Männenoch de hardeltidarbetarsakligen

medsammanhängakanperioden. attunder Detdeltidsarbeteökat sitt
påavvaktanilösning, ettdem temporärfor mångadeltiden är enav
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heltidsarbete, och detta dem benägna tillfälliggör att accepteramer en
anställning.

Könet skiljer nationalitetenänmer

Särredovisning medborgarskap har inte införts i förränAKU under deav
allra åren. det gällerNär utländska medborgares fördelningsenaste mel-
lan hel- och deltid finns data från 1996 och framåt. Här finns anledning
påminna AKU intervjubaserad urvalsundersökningatt är ochom atten
den del urvalet utländska medborgare inte särskiltär är Detav stor.som
finns därför anledning tolka resultaten med viss försiktighet, särskiltatt

det gällernär så detaljerad redovisning branschtillhörighet.en som
Förhållandet mellan hel- och deltid för svenska och utländska med-

borgare återges i tabell 8.9. Utländska medborgare arbetar deltid änmer
svenska medborgare, skillnaden inte särskilt Finländskaär stor.men
medborgare arbetar deltid i mindre utsträckning svenskar, medanän
övriga nordiska medborgare arbetar något Detta skulle kunnamer. sam-
manhänga med övriga nordiska medborgare i utsträckningatt större
arbetar inom hotell- och restaurangverksamhet, har jämförelsevissom
många tillfälligt anställda.

Tabell 8.9. Andel deltid bland sysselsatta olika nationalitets-inom
grupper.

1996 1997 Tillf anst
Svenska medb 23,6 23,2 14,1
Utländska medb 24,3 24,8 24,9
Finländska medb 20,3 20,2 12,1
Övr nordiska medb 26,7 25,7 21,9
Utomnordiska medb 25,8 27,1 33,2

Utländska 14,6män 14,6 23,0
Svenska män 9,4 9,5 11,8
Utländska kvinnor 35,6 36,4 26,9
Svenska kvinnor 39,2 38,2 16,3

Källa: AKU.
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ochsvenskardeltidarbetarmedborgare änUtomnordiska nor-mer
få fäste påsvenskarallmänhet svårareihar än attmedborgare. Dediska

haryrkeninomoftaoch arbetararbetsmarknadensvenskaden ensom
tredjedelköksbiträde. Enochstädareandel deltidsarbete, t.ex.stor som

forväsentligtvilken änanställning,tillfällig ärocksådem har merav
utomnordiskadeTill detta kommertabellen.i även attövriga grupper

intevilkettill 1997,från 1996deltidsarbetesitthar ökatmedborgarna
tillåter inteMaterialetnationalitetema.de andraför någongäller enav

utländska kvinnoreftersomkön,nationalitet ochbådefördelning menav
kvinnornadetdet rimligt ärdeltidsarbete, ävensittökat attär att anta som

deltidsarbete.utomnordiska medborgarnasdeför ökningensvarat av
i figur 8.13.deltid återgesochmellan hel-fördelningArbetstidens

nationalitetsgruppema.de olikaforsärskilt mycketsig inteskiljerDen
kanvilketheltid,andelenhar denmedborgareFinländska största sam-

tillverk-tillkoncentreradeutsträckningmed de i ärmanhänga att stor
Övriga del långtillarbetarmedborgarenordiska störreningsindustrin.

restaurangverksamhet.hotell- ochinomoftatimmar,deltid 20-34
någotemellertid störrefinnsmedborgareutomnordiskaBland en

tim-deltid 1-19kortsynnerhet inomoch ideltidssysselsatta,andel
deltidarbetarutländskabildensamlade mänmar/vecka. Den är att mer

kvinnor,utländskamed ävenmedan detsvenskar, är tvärtomsnarastän
fort-skillnadendeltid. ärandel kort Denhögrede har något storaenom

nationalitet.oberoendeoch kvinnor,mellanfarande män av

och könnationalitetsgrupperfördelad efterdeltidHel- och8.13.Figur
1997.
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Källa: AKU.
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8.3 Deltidsarbetslösa

Ofrivillig pådeltid, tördubblad årtio

Många de deltidsarbetande har den arbetstid de önskar, medan andraav
de vill ha utökad arbetstid de tillfrågasatt delnär AKU. Enuppger av av

dem det personliga skälär hindrar dem frånatt arbetauppger attsom mer
de den alldelesMenän gör. övervägande delen arbetsmarknads-uppger

skäl, dvs. de försökt få arbetstid, inte lyckats.att Denmer men senare
kallas därför deltidsarbetslösa. Tyvärr finns endast uppgiftergruppen om

dem från 1990 och framåt.
Som i deltidsarbetet helhet kvinnorna i majoritet.är Destorsom

utgjorde 87 vid periodens börjanprocent och 81av procentgruppen
1998. Figur 8.14 visar hur fördelningen de kvinnor nöjda medärav som
sin deltid och de deltidsarbetslösa harär utvecklats under perioden.som

Figur 8.14. Deltidsarbetande kvinnor fördelade efter nöjda och deltids-
arbetslösa 1990- 998.
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År 1990 13 de deltidsarbetande kvinnorna deprocentuppgav ca attav
deltidsarbetslösa. Därefter ökade denna i snabb takt, förvar attgrupp

stabiliseras under 30 från 1994. Andelenstrax deltidsarbetslösaprocent
kvinnor har alltså fördubblats under perioden,än samtidigtmer som
antalet deltidsarbetande kvinnor har minskat med 18 Dettaprocent. är
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väsentlig del ökningenutveckling.anmärkningsvärd Enonekligen aven
i börjankrisen i Sverigeekonomiskamed denhänger givetvis ihop av

förevarit inom dennedskärningarmed desynnerhet1990-talet och i som
offentliga sektorn.

tidigare intedeltidsarbetande nämnts,De männen är, som
kvinnorna,deltidsarbetandedetillnärmelsevis så många men ensom

deltidsarbetslösa.anmälda Derasdemandellika ärnästan stor somav
har sedanfram till 1993,kvinnornastaktandel ökade i mensomsamma

figurlegat något lägre, 8.15.se

dedeltidsarbetandeDeltidsarbetslösa, dvs.8.15.Figur attuppgersom
andel allabåda könen,kvinnor ocharbetstid,önskar utökad män, som av

deltidsarbetande.
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bland såväldeltidsarbetslöshetenlågajämförelsevis mänDen som
konjunktur-det starkakan ha påverkatsperiodens börjankvinnor vid av

under periodenarbetskraft råddeefterfrågan påhögaläget. Med den som
sina arbets-fyllnadstjänstgöring hosdeltidsarbetande oftafick1988-91

anledningfann då kanske ingentill full tid.fall Degivare, i många upp
arbetstid.ställa anspråk påatt mer

deltids-ansenlig del deemellertiddetoch med 1993Från är en av
arbetstidde önskarfjärdedel ellerarbetande, att mermer, som uppgeren
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de har. De utgjorde 1997 drygtän 6 det totala antalet syssel-procent av
i landet, vilket i fördubbling jämfört medsatta är 1990.änstort mer en

Till skillnad från deltidsarbetet uppvisar alltså deltidsarbetslösheten ett
klart samband med den konjunkturella utvecklingen i landet. Under
krisåren 1992-1994 deltidsarbetslösheten brant, för sedan planasteg att

från 1995, och slutligen börja under 1998. deltids-ut Menatt avta
arbetslösheten har ändå inte ökat tillnärmelsevis i den snabba takt som
heltidsarbetslösheten.

liggerDet till hands föreställa sig ackumulationnära del-att en av
tidsarbetslösa under de dåliga åren, naturligtvis förstärkts ned-som av
dragningarna inom den offentliga sektorn.

vilkenI utsträckning denna utveckling har samband med kon-
junkturella eller strukturella orsaker svårt eftersomär säga,att en
konjunkturnedgång i allmänhet utlöser rad strukturella förändringar.en
Med tanke på deltidsarbetslösheten fortsatte öka ända fram tillatt att
1997 det ändå rimligt hävda omstruktureringenär inom denatt att
offentliga sektorn har spelat mycket roll för utvecklingen.storen

fördelarHur sig då deltidsarbetslösheten mellan olika branscher I
tabell 8.10 har de deltidsarbetslösa beräknats andel desom av
deltidsarbetande och sedan har branscherna rangordnats efter största
andel deltidsarbetslösa.

Tabell 8.10. Deltidsarbetslösa 1997 olika branscher absoluta tal ochi i
andel deltidsarbetande, totalt och kvinnor.som av

Bransch Totalt Totalt Kvinnor Kvinnor
andel antal andel antal
% %

Gruppbostäder 41,2 14 700 39,9 12 500m.m.
Hotell 41,0 16 100 41,2restaurang 11 700
Hemtjänst 39,8 48 000 38,8 44 000

telePost 38,4 6007 36,8 4 600
Varuhus 36,5 15 600 36,6 14 000
Barnomsorg 34,8 17 000 34,3 16 400
specialbutiker 34,8 16 200 35,2 14 200
Utbildning 33,6 21 900 32,0 17 200
Transporttjänster 31,3 8 000 21,0 2 600
Uthyrning 31,3 500 30,0 300
Övriga branscher 21,6 100 900 23,4 137 500
SUMMA 29,3 266 800 36,3 216 800

Källa: AKU.
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bland deltids-står, branscherI väntat,centrum somsom samma
i sociala representerad medarbetande allmänhet. Den är treomsorgen

sjukvård samlardelbranscher i tabellen. därtill lägger hälso- ochOm man
Hotell- ochinte mindre hälften de deltidsarbetslösa kvinnorna.änman av

deltidsarbetslösa.restaurangverksamhet och handel har också många
deTillsammans med vård och de för drygt 170 000 avomsorg svarar

deltids-deltidsarbetslösa, dvs. i praktiken två tredjedelar267 000 av
arbetslösheten.

Tillverkningsindustrin inte representerad i tabell eftersom8.10är
jämförelsevis få deltidsarbetande utökad arbetstid. kandess vill ha Detav

industrin organiserad utifrånsammanhänga med i utsträckning äratt stor
följaktligen oftaheltidsarbete. deltidsarbetande finns där harDe som

till heltidvalt arbeta deltid. fall kan de kanske återgåsjälva I mångaatt
deltidsarbetslösaganska snabbt, de skulle önska. andelenDet störstaom

emellertid inom livsmedelsindustrin, också del definns där storen av
anställda kvinnor.är

tidigare deltidsarbetet kraftigt inom utbild-har minskatSom nämnts
de kvinnor arbetarningssektom. det mycket delTrots är storen somav

inom utbildningsverksamhet också deltidsarbetslösa.deltid
kommunikationssektom finns förhållandevis många deltids-Inom är

arbetande till har antalet anställda inom sektornFrån 1990 1998män.
heltids-minskat och antalet egenföretagare ökat ganska markant,

sysselsatta har minskat aning och deltidssysselsatta ökat.en
deltids-förändringen inom kommunikationssektomDen stora avser

sysselsatta transporttjänster, har ökat medinom de 35nästanmän procent
dem deltid.under perioden. år sedan arbetade drygtFör 10 7 procent av

År siffra ansenligt antal1997 motsvarande Ett12närmare procent.var
har arbetar deltid inom transporttjänster och många ärmän uppen-nu

till ökningen.barligen inte nöjda med det. finns flera möjliga orsakerDet
verksamheten till de tider påKonkurrensen har ökat och koncentrerat

kollektivtrafiken harefterfrågan delardygnet Storanär är störst.som av
privatiserats och antalet små egenföretagare har ökat.

perioden tilltill huvuddragen i förändringen under 1990Om man ser
hälften den ökadesvarade vård- och omsorgssektom för1998 änmer av

deltidsarbetslösheten. finns ökningar inom handel ochDet även stora
hotell- och restaurangverksamhet. lägger dessaOm sammanman

denbranschers ökning de i absoluta tal räknat för fjärdedelartre avsvarar
i allökade deltidsarbetslösheten. alltså dessa branscherDet är tre som

väsentligt för den ökade deltidsarbetslösheten under 1990-talet.svarar
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Önskemålet heltidär

arbetskraftsundersökningen får de deltidsarbetslösa hurI även uppge
arbetsmark-fler vecka de skulle vilja arbeta,många timmar per om

nadshinder inte förelåg. serie varierar aning under mätperioden.Denna en
knappt timmar och till i det timmar 1997.Från 11 1990 14närmasteupp

Under delen perioden skiljer sig inte könen åt särskilt mycket,större av
vadfrån och framåt önskar sig fler timmar1994 männen änmen

Eftersom mycket del de deltidsarbetslösakvinnorna gör. storen av
timmar vecka, det uppenbart de iarbetar mellan och 3420 är attper

i timmar vecka.allmänhet önskar sig full heltid, dvs. 40stort sett per

arbetstidFler önskar meryngre

Deltidsarbetslösheten har alltså ökat, samtidigt deltidsarbetet somsom
minskat. figur kan deltidsarbetslösa kvinnorhelhet har 8.1 7I somman se

deltidsarbetande och Jämförelsen visar andelenandel 1990 1998. attav
kvinnor har ökat i alla åldersgrupper, ökningendeltidsarbetslösa även om

år, oansenlig. vi tidigare harbland de allra 16-19 Somär nämntyngsta,
kraftigt. del-arbetskraftsdeltagandet i denna minskat Degrupp som nu

studerar ofta och sannolikttidsarbetar i åldern år på gymnasiet16-19 är
nöjda med sin deltid.

andel deltidsarbetande,Deltidsarbetslösa kvinnorFigur 8.1 som av
ochfördelade efter ålder 1990 1998.
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arbetstid och kan inte få det påCirka önskar200 000 kvinnor mer
andelen deltidsarbetslösagrund arbetsmarknadsskäl. Den störstaav
i åldersgruppen till 24hälften deltidsarbetande, finns 20kvinnor, deav

utsträckning med vård ochkvinnor arbetar iår. Dessa stor omsorgunga
anställdajämförelsevis mångasjuk- och hälsovård. Därutöver ärsamt

däroch restaurangnäringen,inom detaljhandeln och inom hotell-
erbjuder deltidsarbete.arbetsgivaren fall enbarti många

Även bland dedeltidsarbetslösaandelen är störst yngstaom
de deltidsarbetande ökatdeltidsarbetslösa blandkvinnorna, har andelen
bland kvinnor mellanmed tredubblats 25procentuellt och till ochmer,

Ökningen övriga åldersgruppema,i deockså mycketoch 34 år. är stor
bland de års ålder.kvinnor 55även över

1998, detaljerad bilddeltidsarbetslösa i novemberDe en mer

tilläggsfrågor till deltids-genomföra antalUtredningen har låtit SCB ett
arbetskraftsundersökningen i november 1998.arbetslösa i anslutning till

och tilläggsfrågomaarbetstid de harhar uppgivit de önskarDe änatt mer
för och benägenhetderas förutsättningarhar främst syftat till klarläggaatt

Itabell redovisasförverkliga detta. 8.13till omställning för att enen
dessa tilläggsfrågor. Tabellenpå urvalsammanställning ett avsvarenav

förmellan och år.omfatta 25 59 Dettahar begränsats till attatt personer
parallelltfrån deltidsarbetande studerarundvika snedvridande somsvar

begrepp i pension, ellerstår i gåmed arbetet, och från attpersoner som
sjukbidrag eller liknande. Urvaletdelpension,kanske redan har mot

tilldeltidsarbetslösa och består 85de75 procentprocent avsvarar av
kvinnor.
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Tabell deltidsarbetslösa8.13. Sammanställning från iintervjusvarav
novemberundersökning könen åldersgruppen 25-59AKUts 1998. Bägge

år.

OmställningsbenägenhetFörut-
sättning

ÄndraTotal Svårt med FlyttaKan Utbild- För- InteByta
komp djupad tillpåbörja schema yrke ning görapopu-

lation arbete, någon-dvs. önskad eller till utbild annan
varierande arbetstid ning tingarbets- nytt ort
schema inom uppgifter yrke inomen
eller yrketvecka
förkortad
arbetsdag

Antal 41341197618 130150 161467 38154 17875 34 334 412054 470

20,9% 100,0 65,9 81,7 9,0 17,4 2,119,3 27,6

första observationenDen mycket andel, drygt 80är procent,att storen
sig beredda längre arbetstid inom loppetställa tillsäger att avvara om en

vecka. deltidsarbetslösa ha god beredskap i dettaDe tycksen en
avseende.

finns dock vissa skillnader fall detHär mellan könen. I männens är
dryga 92 klarar sig utökad arbetstid inomprocent att ta ensom an en
vecka, medan Skillnadenmotsvarande tal för kvinnor 80är procent.
förklaras rimligen arbetar deltid sannolikt harmånga kvinnorattav som
huvudansvaret för familjens därför behöver lite tidbamtillsyn och mer
för sådan omställning. det i åldersgruppenDetta styrks även äratten av
mellan och25 34 år, de flesta familjer har små barn,när som man
återfinner den längsta för kvinnor ochomställningstiden, både Detmän.
finns emellertid ingen skillnad de arbetar kort och demellan som som
arbetar lång deltid.

Arbetstidens förläggning har betydelse det gällernärstor
deltidsarbete. kombineraUnder vissa omständigheter kan det att ett
deltidsarbete önskademed och därigenom uppnå den arbets-ett annat,
tiden. andra fall redovisarI det intill omöjligt. Tabell 8.14 inter-är näst
vjusvarens fördelning.
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Tabell Arbetstidens förläggning8.14. för deltidsarbetslösa vid AKUss
intervjuundersökning november 1998.i

Lediga DeladeFör- Kort Varie-Var- Annan
kortad dagar förlägg-dag rande turerannan
arbets- k0rt vecka ning
dag vecka

Kvinnor 16-64år 24,6 18,0 8,1 0,7 42,6 1,4 4,2
25-64år 26,1 8,1 3,817,7 0,9 41,3 1,8
16-64år 27,2 19,2 4,5 1,6 7,8Män 2,0 37,8
25-64år 26,7 20,9 5,3 1,6 2,4 7,935,2

antal olika alternativ har deltidsarbetslösaTrots 40 deett procentca av
arbetstid de beskriver varierande, fler bland demnågoten som som

arbetar kort lång deltid. Med varierande arbetstid måste detänsom vara
mycket svårt hitta kompletterande kanarbeteatt ett sammantagetsom ge
den önskade arbetstiden.

ligger till hands det till övervägande delenDet nära äratt tro att
behovsanställda arbetar detta varierande schema. emeller-Det ärsom

fallet.tid inte Många de tillfälligt anställda, drygt arbetar47 procent,av
k varierande förpå schema, det gäller också 36väntat ettsom s men

de fast anställda deltidsarbetslösa.procent av
det gäller arbetstidens förläggning finns det inga fulltNär ut

jämförbara data från deltidsarbetande,1993. Frågan ställdes då till alla
inte här enbart till de deltidsarbetslösa. ändå, med dennaOmsom man
reservation, jämför utfallet 1993 och kan konstatera1998, attman

Årandelen varierande arbetsschema har ökat markant. 1993 förekom
detta schema framför allt bland dem hade tillfällig deltidsanställning,som

kraftigthar ökat under delen 1990-talet. Somgrupp somen senare av
emellertid varierande fast anställdaschema vanligt blandnämnts ävenvar

deltidsarbetslösa. grundläggande konkurrensen drivit företagenDet är att
enbart nyttja personalen exakt den efterfrågas.näratt

förkortad arbetsdag den vanligaste lösningen.Dämäst Denär om-
fattar dryg fjärdedel de deltidsarbetslösa, förmodligen i storen av
utsträckning småbarnsföräldrar. Med denna lösning kan förkortaman
daghemsvistelsen och frånha på plats barnen kommer hemnären vuxen

emellertid arbetsuppgifter förskolan. svårt hitta kompletterandeDet är att
mindre antal timmar varje dag, särskilt flertalet med detta schemaett som

redan arbetar lång deltid. kan bli fråga dubbla arbetsresorDet t.ex. om
här jämför med har andelen arbetar medOm 1993ävenmm. man som

förkortad arbetsdag Förändringen i första hand iminskat. består en
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förskjutning mellan dessa två scheman, varierande arbetstid och
förkortad arbetsdag. naturligtvis väsentligt lättareDet finnaär att
komplementära arbetsuppgifter för de 18 arbetar efterprocent ettsom
schema med lediga dagar eller arbete vecka, de jäm-ärvarannan men
förelsevis få.

två tredjedelar de deltidsarbetslösa arbetarMer alltså på detän av som
i tabell 8.13 kallas svårt schema dvs. arbetstid förlagd på varierandeett

eller med förkortning varje arbetsdag. Totalsumman blir isätt stort settav
densamma för fast och tillfälligt anställda deltidsarbetslösa och för bägge
könen. Kvinnorna har varierande arbetstid, medan harmännenavmer en

förkortadandel arbetsdag. vilket fall torde detI mycket svårtstörre vara
för denna finna kompletterande arbete kanatt ett sammantagetgrupp som

dem den önskade arbetstiden.ge
Utredningen också låtit genomföra djupintervjuerhar med tjugo del-

tidsarbetslösa, tolv arbetsgivare och åtta arbetsförmedlare irunt om
Sverige. Resultatet Bilderkallas verkligheten ochur en samman-

kapitel.fattning redovisas isist detta deltidsarbetslösaDe och
arbetsgivarna utvalda inom branscherna vård och handelär samtomsorg,
hotell och Intervjuerna bekräftar många de resultatrestaurang. av man
kan utläsa AKU-undersökningen. Alla intervjuade påpekar denattur

Ävenvarierande arbetstiden de svårigheterna. destoraen av
schemalagda arbetstidema varierar kraftigt, såväl för fast tillfälligtsom
deltidsanställda. därför utomordentligtDet svårt kombinera dessaär att
deltidsarbeten med arbete.ett annat

del detta problem skulle kanske kunnaEn lösas med hjälp sche-av av
maändringar och de intervjuade20 sig bereddasägerprocentca av vara

kanDetta möjligentill detta, dock påtagligt fler kvinnor än män.
sammanhänga med kvinnorna i utsträckning har s.k.störreatt
varierande arbetstid.

Men schemaändringar inte alltid lätt gå. Arbetstidensär väg atten
förläggning beror ofta på personalbehovet varierar under olika delaratt

dagen. Därtill kommer schemaändringar i allmänhet påverkaratt ävenav
andra arbetstagare på arbetsplatsen, de arbetar heltid. vårdInomt.ex. som
och diskuteras ändå detta möjlighet. Handel och hotell-omsorg som en
och restaurangverksamhet, har mycket ojämn efterfrågan, harsom en
väsentligt svårare uppnå arbetstid förändra deatt attmer genom an-
ställdas scheman. följaktligen faktorerDet antal måsteär stämmaett som
för ska kunna genomföra omfattande schemaändringar ochatt man mer
de kommer ändå sannolikt inte räcka till för lösa problemet.att

Även denna fråga behandlas i djupintervjuema. Flera arbetsgivare,
särskilt inom handelns område, de kan skapa tjänster medattuppger mer

3 Hela intervjumaterialet redovisas bilaga till utredningen.som
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anställdadedet förutsätterdeltidema.arbetstid de nuvarande Men attän
få villvilketkvällarhelger och göra.arbetar tid på ytterstän nu,mer

i detta.instämmer Dearbetsförmedlamade intervjuadeNågra anserav
utsträck-betydligtbranschernaaktuellaarbetstagare inom de störreatt

tiderobekvämaarbeta underbereddaning i dag måsteän att somvara
Ärfå jobbaaldrigkommerkvällar och helger, att mer. manmanannars

bransch".borde bytaarbetsförmedlamainte beredd det att mananser
drygtemellertid 17kanpositiv bidragande faktorEn att procentvara

fördjupadgenomgåbereddadeltidsarbetslösa sigde attsäger envaraav
ochbredda sin kompetenskan dånuvarande yrke. Deutbildning inom sitt

arbetsorganisationen.iolika ställenfleradärigenom bli användbara på
arbetsuppgifterkombineramöjlighetökar arbetsgivarensDetta att som

arbetstid hon ellerdeltidsarbetslöse denskulle kunna dentillsammans ge
efterfråganbegränsadhandlingsvägdennahan önskar. Men äräven om

kompe-företagenskommerarbetskraft mycket ojämn. Dessutompå är
till del, ochheltidsarbetandehand deaktiviteter idag i förstatenshöjande

allt fleri takt medförstärkassannoliktdenna tendens kommer attatt
anställda.tillfälligtdeltidsarbetslösa blir

sig inteverkligheten" de"BilderintervjuundersökningenI anserur
kompetensutveckling,ochpersonalutbildningfå delheller lika stor av

någrabestrider detta. MenFlertalet arbetsgivarede heltidsanställda.som
utsträckningheltidsanställda imed dedem förklarar det hela storattav
ansvarsfullafår dåarbetsplatsen. Deför kontinuiteten på mersvarar

karriärmöjligheter ochkompetensutveckling, bättrearbetsuppgifter, mer
följ-hardeltidsarbetslösaarbetslivserfarenhet.värdefull Deen mer

utvecklingsmöjligheter.lika godaaktligen i allmänhet inte
begränsadmedkommunerdeltidsarbetslösa bor i småMånga en

demnågradärför rimligtarbetsmarknad. borde övervägerDet att avvara
arbetstid de önskar.med denfå arbeteflyttning möjlighet att ettsom en

valttillfrågade hardeinte fallet, endast tvåemellertidSå är procent av
flyttningsbenägenhet kvin-uppvisar högrealternativ.detta Männen änen

traditionellt familje-medsammanhängervilket sannolikt ettnorna,
i hushållet.huvudförsörjare Sam-fortfarandedär ärmönster, mannen

deltids-kvinnoremellertid till 85det äränär procentmantaget sommer
angivit flyttningdem hararbetslösa och mycket liten somgrupp aven

alternativ.
deltidsarbetslösadeframgårBilder verkligheten ärI även attur

alldeles förgäller pendling.restriktiva det Demycket när attanser
samband med arbetsresor.fritid då går bort imycket

vad iarbetar pådeltidsarbetslösadet antalFör stora somsom
därför sannolikt ingenschema, finnskallas svårttabell 8.13 ett annan

4 verkligheten.BilderSe ur

Arbetslöshetsersättning...19-02816
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lösning byta yrke. och, för arbetar inomDet demän äratt stort steg som
handeln och inom hotell- det endaoch restaurangnäringen, ofta
realistiska den deltidsarbetande vill heltid.hasteget om

Närmare 28 de deltidsarbetande sig ocksåsägerprocent av vara
beredda byta yrke eller arbetsuppgifter. fråga så ställd,Denna äratt att
det svårt bedöma intervjuade kan yrke hosDenär att svaret. ett nyttavse

arbetsgivare, andra arbetsuppgifter på denävenen annan men egna
arbetsplatsen. Utredningen har därför ifrån försöka tolkaavstått att

emellertid tänka sigDet 9 de kanär sägersvaret. procent attattsom
utbilda sig till yrke. deAv detta kan inte dra slutsatsenett nytt attman

enbart sig villiga byta yrke/arbetsuppgifter uteslutersagt attsom vara
tanken utbildning.på det fanns olika alternativ och detMen var
jämförelsevis få valde det alternativ inbegrep utbildning.som som

Det svårt bedöma de deltidsarbetslösas utbildningsbenägenhet. Iär att
intervjuundersökningen Bilder verkligheten såväl arbets-ur uppger
givare arbetsförmedlare de deltidsanställda ointresseradeärattsom av

Åutbildning. andra sidan har underantal kvinnor de årenett stort senaste
valt studera inom för s.k. Kunskapslyftet.det I vilkenatt ramen
utsträckning de varit deltidsarbetslösa utläsagår inte CSN:satt ur
statistik, eftersom arbetslöshet eller del arbetslöshet klassificeras till-av
sammans.

ÅrkanDäremot CSN redovisa deltidsstuderande. det1998 var ca
studier omfattade full tid,11 000 högst vilket75 procentvuxna vars av

6 de studiestöd beviljade.CSN Det alltsåmotsvarar ärprocentca av
få studerar på deltid. Svårigheten kombineraytterst attvuxna som

deltidsarbete och studier alltför särskilt många,stor,anses vara om som
tidigare har varierande arbetsschema. kanDäravnämnts, ett man
emellertid inte dra specifika slutsatser de deltidsarbetslösas studie-om
benägenhet. deI utsträckning de deltidsarbetslösa påbörjar utbildning
slutar de ofta sitt deltidsarbete heltid, eftersomoch övergår till studier på

altemativet.det i allmänhet det enda realistiskaär
vilket fall de flestaI bedömare yrkesbyte på dagensär överens attom

svenska arbetsmarknad i förutsätter utbildning.genomgåendesettstort
borde i allra högsta grad gälla för de deltidsarbetslösa, eftersom deDetta

har kort utbildning, ofta två eller treårigt gymnasium med praktisk
inriktning, och arbetar inom yrken inte kvalificerade.som anses vara

5 Klassificeringen påverkas endast fårCSN använda 15 medlenatt procentav av
inom Kunskapslyftet till arbetstagare. till allaleder i principDetta äratt som
inskrivna vid Arbetsförmedlingen klassificeras arbetslösa.som
6 Bilder verkligheten.ur



Deltidsarbete 163SOU 1999:27

foga arbetsförrnedlamas uppfattningTill denna bild kan även attman
arbetsplats.ovilliga villdeltidsarbetslösa mycket bytade Deär att

förutsättningarna få arbetstiddär de är, även är nästattstanna om mer
obefintliga. AKU-undersökningen finnsintill I sägeräven en grupp som

ha arbetstid, inte har vidtagit någon åtgärd försig vilja attmer men som
frågade dessa varför de inte gjort något,förverkliga detta. SCB personer
svarade det inte fanns arbete få hos den80och än procent att attmermer

väl med arbetsförmedlamasaktuelle arbetsgivaren. Detta stämmersvar
deltidsarbetslösa endast arbeteupplevelse. del de sökerEn stor av mer

flertaletnuvarande arbetsgivaren, och kommer därför intehos den att
sinlyckas i strävan.

det anmärkningsvärt femtedel deSlutligen är storen grupp, en av
sig beredda någontingintervjuade, inte göra över-attansersom

arbetstid. sammanhänger sannolikt medhuvudtaget för få Dettaatt mer
alternativen i intervjun utsiktslösa. debedömer de olika Mendeatt som

idéer, skulle klassificerasredovisar inte heller några kunnat.ex.egna som
uppgift. medelvärdet förklaras irubriken annan högaunder Det stor

hälften harutsträckning de deltidsarbetslösa år55än överatt avav mer
angivit detta alternativ.

naturligtvis nedslående, också i vissäldres situation kanskeDe är men
deltidsarbetslösas situation. del dembelysande för de Enmån är utanav

deltidsarbete. IBilder verkligheten vittnar arbets-tvivel inlästa i sitt ur
heltidstjänstdet lättare för timanställd fåförmedlare äratt att enom en

har deltidstjänst.förän accepterat enen person som
verksamheter där efterfrågan arbetskraft väldigtarbetar inomDe är

inominom och handel. Andra arbetarojämn under dagen, som omsorg
restaurangverksamhet där behovet arbetskraft varierar bådehotell- och av

veckan. Många dem har kort utbildning ochdagen och överöver av
arbetslivserfarenhet och de inte särskilt utbildningsbenägna.ensidig är

deltidsanställda mycket bra alternativ tillarbetsgivaren deFör är ett
eftersom de ofta beredda arbeta och då tilltillfälligt anställda, är att extra,

för deltids-normalt. därtill kommer grundenlön Men attsomsamma
sannolikt inteden ojämna efterfrågan på personal, kommerarbetet, att

framtid. handeln alla intervjuade iunder överskådligändras Inom ären
verkligheten efterfrågan deltidstjänsterBilder påöverens attomur

framtiden.kommer öka iatt
det gäller vård och bilden komplicerad. Bristen påNär äromsorg mer

arbetskraft förväntas driva fram heltidstjänster, eller i vilket fall tjänster
arbetstid idag. finns emellertid uppgifter pekarmed Det ävenänmer som
riktning. Bilder verkligheten alla intervjuade, arbets-i I ärmotsatt ur

arbetsförmedlare inom vård- ocharbetstagare ochgivare, omsorgs-

7 Bilder verkligheten.ur
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1990-talet resulteratområdet nedskärningarna under iöverens att attom
vårdarbetet fall har blivit för för heltid. Enligt arbets-i många tungt en

heltid vården ochgivare det få verkligen orkar arbeta inomär som
borde kanske vecko-Jobbet och överär tungtomsorgen. man se

inom vårdsektom konstaterar attarbetsmåttet. arbetsgivareEn annan
bättre undan arbetsskador.arbetar deltid klarar sigen person som

AKU-undersökningenstendens kan också spåra i frågaDenna man
övrigade deltidsanställdas skäl för arbeta deltid. Bakomatt svaretom

skäl visar mycket del har de helt enkelt intedet sig att stor svarat atten
orkar arbeta finns följaktligen skäl fråga sig i vilkenDet attmera.

omvandla deltidstjänster inom ochutsträckning det möjligt vårdär att
till heltid.omsorg

anmälda vid8.4 Deltidsarbetslösa ärsom

arbetsförmedlingen

Femton deltidsarbetandedeprocent av

del med tid och därefterde deltidsarbetslösa har haft arbeteEn ettav mer
tvingats veckoarbetstid. blir dåarbete med kortare berät-Deatt ta ett
tigade till utfyllnadsersättning från arbetslöshetsförsäkringen under en
övergångsperiod. kunna få ersättning måste de anmälda vidFör att vara

förloradearbetsförmedling och söka arbete för den arbetstiden.en
möjligheten få fyllnadsersättning harDe regler varieratattstyrtsom

under åren. till möjligheten till fyllnadsersättningFrån 1974 1984 var
begränsad till period ersättningsdagar. Mellan 1984 och 198750en om

sedan tidsperioden för fyllnadsersättning obegränsad, varefter denvar
från juli denna tillånyo begränsades, gång 1501 1987 ersätt-men

Årningsdagar. under den svåra ekonomiska krisen, valde1993, attman
beslut.återinföra obegränsad ersättningsperiod, 1996 kom ett nyttmenen

Perioden ersättningsdagar, endast för fastbegränsades till 300 men an-
ställda deltidsarbetande. arbetar halvtidFör motsvararen person som
detta arbetslöshetsersättning i år och för endast får2 en person som
ersättning för arbetad dag vecka räcker sådan ersättningsperioden per en
i år. tillfälligt anställda med deltidsarbete perioden för utfyllnad6 För är
från arbetsöshetsförsäkringen fortfarande obegränsad.

Även det gäller denna brister det statistiska underlaget.när grupp
samband med utbetalningar från arbetslöshetsförsäkringen har arbets-I

förlöshetskassoma inte registrerat deltidsarbetslösa sig. Eftersom Arbets-
marknadsstyrelsens register bygger från uppgifter från arbetslös-
hetskassorna finns dessa uppgifter inte heller där.
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deltidsarbetslösafinns uppgifterarbetssökanderegisterI AMS över
tillperiod.arbetssökande, de inte någon längre Framomspännermen

medregistrerades deltidsarbetslösa tillsammansslutet 1980-talet deav
eller med fastheltidsarbetsökande, arbetssökande med tillfällig an-som

hade.ställning, beroende den deltidsarbete detyp av
arbetsförmedlingens register.de emellertid iFrån 1990 särredovisas

till den nämndaockså berättigadeHuvuddelen de registrerade är ovanav
exakt hurfrån arbetslöshetsförsäkringen,fyllnadsersättningen men

anmälda viddelfinns inte statistiskt belagt.många En ärpersoner
de uppbär någonArbetsförmedlingen deltidsarbetslösa, attutansom

ersättning.
utredningen gjort be-belysa detta harkunnaFör närmareatt egna

arbetslöshetsersättning. Därtillutbetaldarbetningar AMS register överav
med uppgifterbistått utredningenkommer samorganisationKassomasatt

från arbetslös-ersättningantalet deltidsarbetslösa ficksomom
datakällor,tvåhetsförsäkringen vecka i september 1998. Dessa somen

decirkaöverensstämmelse, vid handen 75visar procentstor att avger
från arbets-ersättningdeltidsarbetslösa vid Arbetsförmedlingen uppbar

ytterligareregister detlöshetsförsäkringen kontinuerligt. Enligt AMS är
Ungefär tilloregelbundet. 20drygt fick ersättning 155 procent mersom

ersättning tidigare,har haftregistrerade deltidsarbetslösaprocent menav
kvar vid Arbets-har ändå valt ståderas ersättningsrätt har upphört. De att

arbetssökande. Utredningen utgårförmedlingen deltidsarbetslösasom
anmäldadeltidsarbetslösadärför ifrån cirka de80 äratt procent somav

fyllnadsersättning frånArbetsförmedlingen formvid uppbär någon av
arbetslöshetsförsäkringen.

År registerArbetsförmedlingens 15utgjorde deltidsarbetslösa i1997
de deltidsarbetslösadeltidsarbetande ochde 53 procentprocent avav

olika deltidsarbetande.visar relationen mellanenligt AKU. 8.18Figur
anmälda viddeandel de deltidsarbetandeSom ärutgör somav

Arbetsförmedlingen tämligen liten grupp.som synes en



166 Deltidsarbete SOU 1999:27

Figur 8.18. Deltidsarbetande, deltidsarbetslösa därav anmälda vidsamt
Arbetsförmedlingen, medeltal 1998.

Deltidsarbetande 1998,901.100personer

g \

/
Deltid, nöjda/
med arbets-, tiden

653.800
72,6%

Deltids-
arbets-x lösa anm
vid Af2:12: 131.200

14,6%

Anmälda vid Arbetsförmedlingen på århar tre-dubblats tio

Figur 8.19 visar deltidsarbetslösa anmälda vid Af, andelärsom som av
alla deltidsarbetslösa enligt AKU.
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Arbetsförmedlingenanmälda vidDeltidsarbetslösaFigur 8.19. varitsom
enligtdeltidsarbetslösa AKU.andel1990-1998, avsom

-

AüTotaUn..KvinnorMän-g- --

Källa: Amv.

tidigareenligt har,deltidsarbetslösa AKUtotala antaletDet som
anmäld vid1990-talet.under Denfördubblats ärnämnts, somgrupp

undermed 2,7 gånger,har ökatArbetsförmedlingen ännu sammamer,
till drygt 150 0001990period. knappt 50 000Från topppersoner en om

minskning till 131 000 år 1998. Ut-därefter vissochår 1995 en
samband med deltids-arbetslöshetsersättningen ibetalningar från

period.markant under dennaha ökatarbetslöshet måste
kraftigt,också ökatdeltidsarbetslösa harandel deSom segruppenav

stabiliserats kring 50andelen hardet förefallerfigur 8.19. Men som om
på helaökar berorfrån den Det1996, även attsvagt.procent gruppenom

demden deli högre takt under 1998,deltidsarbetslösa sjunkit något än av
Arbetsförmedlingen.anmälda vidärsom

Arbets-anmälda viddeltidsarbetslösaFiguren visar män äratt
deandelgrad kvinnorna,förmedlingen i högre störreän atttrots aven

deltidsarbetslösa. entydigfinns ingenkvinnorna Detdeltidsarbetande är
inomsannolikt fenomendetförklaring till detta, är somsammamen

arbets-kvinnor det etableradhelhet. mångadeltidsarbetet För är ensom
och otill-det tillfälligför delenfonn, männen ärstörre enavmen

finnaned energilösning. tycks därför läggafredsställande De attmer

s figurSe 8.14.
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heltidsarbete, och anmäler sig därför också i utsträckning tillett större
Arbetsfömiedlingen.

Utredningen har i uppdrag söka eventuella samband mellanatt
arbetslöshetsförsäkringens utveckling och det antal deltidsarbetslösa som
uppbär ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Detta ingen lättär
uppgift, eftersom det exakta antalet deltidsarbetslösa med ersättning inte

känt. Om de deltidsarbetslösa anmälda vidär ärantar attman som
Arbetsförmedlingen i huvudsak representativa för de ersättnings-är
berättigade kvarstår ändå problem, eftersom uppgifter endast finns från

och framåt.1990 kort dataserieEn så det svårt studera eventuellagör att
samband.

De regler till arbetslöshetsersättning i samband medrättenstyrsom
deltidsarbetslöshet har ändrats under 1990-talet, det svårtär attmen se
något samband mellan dessa ändringar och den utveckling återges isom
figur 8.19. Från till begränsades1987 1993 ersättningen till perioden om
150 dagar, varefter reglerna ändrades så ersättningsperioden blevatt
obegränsad. det antal deltidsarbetslösaMen anmälda vidsom var
Arbetsförmedlingen ökade i ungefär takt under hela perioden frånsamma
1992 till 1995. Därefter begränsades frånperioden åter denna1996, men
gång till 300 dagar för fast deltidsarbetande.anställda deltids-De
arbetslösa vid arbetsförmedlingen började då minska, det äratt men
tveksamt kan knyta detta till begränsningen ersättnings-om man av
perioden. likafulltDen dubbelt så lång före och1993 räckervar som
normalt, tidigare till fyllnadsersättning i flera år. Dessutomnämnts,som
förblev ersättningsperioden obegränsad för tillfälligt anställda del-
tidsarbetslösa.

förefallerDet logiskt hävda blandning konjunkturellaattmer en av
och strukturella samband det slag anfördes det gälldenärav som ovan
hela deltidsarbetslösa. tillFram 1991 arbetslösheten låg igruppen var
Sverige och deltidsarbetslösheten minskade aning. Under krisåren stegen
sedan deltidsarbetslösheten, inte i takt heltids-änom samma som
arbetslösheten, för plana från och framåt,1995 konjunkturenatt närut
började förbättras. deltidsarbetslösaDe vid Arbetsförmedlingen haratt
emellertid börjat minska två tidigareår helhet.änatt gruppen som
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Först främstoch offentlig sektor

deltidsarbetslösaDe anmälda vid Arbetsförmedlingen medär är storsom
sannolikhet koncentrerade till branscher de deltidsarbetande isamma som
allmänhet. kanMan inte detta exakt, endast indirekt, medtyvärr utanse
hjälp de arbetslöshetskassor de anslutna till, tabell 8.15.ärav

Tabell 8.15. De arbetslöshetskassor hade flest deltidsarbetslösatio som
medlemmar anmälda vid Arbetsförmedlingen 1997.

Kassa andelMän Kvinnor andel Totalt andel

Kommunalarbetama 4 126 15,0 42 399 38,6 46 525 33,9
Handelsanställda 1 331 4,8 10 953 10,0 12 284 8,9
HTF 996 3,6 5 639 5,1 6 634 4,8
Statstjänstemännen 718 2,6 5 736 5,2 6 454 4,7
KAS 2 084 7,6 4 017 3,7 6 101 4,4
lndustritjänstemännen 990 3,6 4 811 4,4 801 4,25
Kommunaltjänstemännen 502 1,8 4 940 4,5 441 4,05
Lärarnas 714 2,6 4 515 4,1 5 230 3,8
Hotell- restauranganställda l 225 4,5 9533 3,6 5 178 3,8
Akademikema 965 3,5 3 080 2,8 4 045 2,9
Delsumma 13 650 49,7 90 043 82,0 103 692 75,5
Summa 27 444 100 109 867 100 137 311 100

Kommunals arbetslöshetskassa dominerar tabell, fördenna de svarade
tredjedel alla inskrivna deltidsarbetslösa under 1997. Kommunernaen av

har emellertid bred verksamhet, alla utbetalningar inte med-en avser
lemmar arbetar inom vård- och omsorgssektom. Tidigaresom presen-
terad branschstatistik för deltidsarbetslösa tyder emellertid dennapå att
sektor dominerar här. Kommunal organiserar majoriteten landetsäven av
undersköterskor, sjukvårdsbiträden, hemtjänstpersonal, barnskötare, städ-
personal i kommunerna Sjuksköterskoma följa, efter-svårareäretc. att

de anslutna till Statstjänstemännens arbetslöshetskassa, till-ärsom
med många andra yrkesgrupper.sammans

kassor har direkt medDe den offentliga sektorn svaradegöra,attsom
för 46 de deltidsarbetslösa anmälda vidsammantaget procent av som var

Arbetsförmedlingen under 1997. det gäller utbetalningar från arbets-När
löshetsförsäkringen till deltidsarbetslösa mäste rimligen den offentliga
sektorn spela roll, den det gäller deltids-ännu större än gör nären
arbetslösheten i allmänhet.
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restauranganställdashotell- ocharbetslöshetskassa, liksomHandels
ganskablygsam plats betänkerfinns med, intarkassa attmanmen en om

arbetstid. skulle kunnaderas medlemmar önskade Detmånga merav
arbetatdessa branscher huvudsakligendeltidsarbetande inombero på att

deltid.
också den relativt höga placeringhypotes styrksDenna somav

dettillverkningsindustrinindustritjänstemännens kassa har. Inom är
ändåarbetstid.få de deltidsarbetande önskar Derelativt som mer somav
medeftersom deofta möjlighet få fyllnadsersättning,det hargör att

tidigare har arbetat heltid.sannolikhetstörsta

mångamånga arbetslösa och deltidsarbetslösaSvaga regioner -

tämligen fördelat lan-tidigare deltidsarbetet jämntVi har överärsett att
del-AKU-data förför enskilda län. kandet, Tyvärrmätermanom

kommunal nivå,eller deltidsarbetslösa inte brytas ned påtidsarbetande
Årsysw, registrerarhar tillförlitlighet på kommunal nivå,och storsom

arbetsfönnedlingsstatistikentiden. endastinte den arbetade Det är som
då begränsasmöjlighet situationen i olika kommuner,att menger oss se

anmälda till Arbetsförmedlingen,till deltidsarbetslösa ärsomgruppen
får fyllnadsersättning från arbetslös-dvs. i stort sett samma grupp som

hetsförsäkringen.
i Sverige harkunna beskriva den regionala utvecklingenbättreFör att

allaklassificering i vilkenNutek, i samarbete med SCB, utarbetat en
samordnats i lokala arbetsmarknadsregioner,kommuner i landet har 81

LA-regionerzo. i region-LA-regioner har sedan ordnatss.k. Dessa sex
antal vägda kriterier:familjer, utifrån ett

ViktKriterium
Befolkning år 30%20-64

företagare invånare exkl. jordbruk 25%Andel
eftergymnasial utbildningAndel befolkning 20-64 år med 25%

befolkning med restid min till kommuncentrum 10%Andel 10
restid min till univ- eller högskoleort 10%Andel befolkning med 30

9 uppbördsbaserade statistik.SCB:s
2° års den regionala utvecklingen i Sverige, Nutek 1998-10-12.1998 rapport om
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Med hjälp indelningen i regionfamiljer kan samordna data förav man
Sveriges kommuner till bild viss information huvuddragen som ger om

förutsättningaroch olika landet.i delar emellertid viktigtDet är attav
framhålla det finns LA-regioner utvecklas positivt och andraatt som som
utvecklas negativt inom alla regionfamiljer.Figur visar data för8.20 del-
tidsarbetslösa anmälda vid Arbetsförmedlingen, andel denärsom som av
arbetsföra befolkningen i kommunen, ordnade efter regionfamiljer. Data
har begränsats till omfatta kvinnor, eftersom de 80utgör änatt mer pro-

de deltidsarbetslösa vid Arbetsfönnedlingen.cent av

8.20.Figur Deltidsarbetslösa kvinnor anmälda vid Arbetsför-ärsom
medlingen. kvinnlig befolkning MedeltalProcent 16-64 år. 1997.av
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Små regioner dominerade offentlig sektor har uppenbarligen denav
andelen deltidsarbetslösa anmälda vid Arbetsförmedlingen.största ärsom

Dämäst kommer små regioner domineras privat sektor. Bäggesom av
regionfamiljerdessa ekonomiskt och de har ungefäranses vara svaga

likvärdiga produktionsförutsättningar. har haftDe negativ befolk-en
ningsutveckling sedan och tillsammans1976 för drygt 9 procentsvarar

rikets befolkning.av
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deltidsarbetslösa, såandelbåda dessa harMen även stor gerenom
utslag.offentliga sektorndendeltidsarbetslösa inomandelenden stora

markantsektor haroffentligdel vilar påtillregionerSmå stor ensom
privat sektor. Idominerasdeandel deltidsarbetslösa, änstörre avsom

privat tjänste-med litenregioneremellertidfallen handlar debägge om
sysselsättningen.den för knappa 25sektor, procent avsvarar

LA-regionerantalförsamlingsbegreppSekundära är ettettcentra som
regionalainterangordning. Dedennamitt emellan ibefinner sig är

exempel kanLA-regionema,minstadeändå större äncentra, sommen
Nässjö.ochKatrineholm-FlenFalkenberg-Varberg,nämnas

småbefolkning deriketsungefär andelförDe somavsammasvarar
Även endast deminskat,befolkningenhär harregionerna. senastemen

positiv be-ändåregionerDessförinnan hade dessaåren. svag, menen
deni mycketpåminnerNäringsstrukturenfolkningsutveckling. somom

tjänstesektom.privatadendominerasregionergäller i små avsom
skillnadenregioner,i dessa ärdeltidsarbetslösa lägreAndelen är än men

särskiltinte stor.
rangord-regionfamilj ikanskeanmärkningsvärtMer nästaär att
kvinnordeltidsarbetslösaandellikaregionala harningen, storcentra, en

dryg fjär-förregionfamilj,sekundära Dennacentra. ensvararsomsom
offentligjämförelsevisuppvisarlandets befolkning,dedel storenav

Industrisektomsysselsättningen. ärden för 35sektor, procent avsvarar
tjänstesektomden privata ärsekundäramindre iklart än centra, men

Även debefolkningsutvecklingnegativhaftregioner hardessastörre. en
allra åren.senaste

regionalaförklarasviss delDeltidsarbetslösheten kan till centraattav
deltidsanställda.andeljämförelsevismedsjukhus,ofta har storstörre

deltidsarbeten,det mångatjänstesektom finnsprivatainom denMen även
restaurangverksamhet.ochoch inom hotell-särskilt inom handel

deltidsarbetslösalägre andelmarkantharHögskoleregionema en
ipåminnerNäringsstrukturenregionfamiljema.de föregåendekvinnor än

tjänstesek-den privataregionalaråder inommycket den centra,somom
regionerklart mindre. Dessaindustrisektomnågot ärstörreärtom men

befolkningsutvecklingenochbefolkning ärriketshar 17 procent avca
har varit.stark deninte likaökningenpositiv, äräven somom

i regionala Omväsentligt lägredeltidsarbetslösaAndelen än centra.är
efterfrågan påföljandeden däravnäringsstrukturen ochtillman ser

deltidsarbetande kanAndelenarbetskraft borde det tvärtom.nännast vara
de tidigarehögskoleregionema iiväl tänkas änmycket störrevara

breda närings-och denstorlekArbetsmarknadensregionerna.nämnda
sökamöjlighetdeltidsarbetslösa bättredeemellertidstrukturen attger

jämförelsevisdeltidsarbetande blirofrivilligtandelenarbete, så attannat
låg.
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befolk-landetsstorstadsregioner bor 40SverigesI närmare procent av
enstaka årBefolkningsutvecklingen positiv sedan 1976,ning. ävenär om

har utgjort undantag.
arbetssökande bättredeoch varierad näringsstrukturmarknadStor ger

Andelenönskningar.arbete med derasmöjlighet hitta stämmeratt ett som
den pri-låg,dvs. ofrivilligt deltidsarbetandedeltidsarbetslösa, är atttrots

deltidsanställda. Imycket och efterfrågartjänstesektom är storvata gen-
sektorn,offentligaanordnaren deltidsarbete, dendengäld är största av

medregionerfaktiskt den minsta efter småjämförelsevis liten, näst
sysselsättning.dominerande privat

sammanfattningBilder verkligheten,8.5 ur

Åldernkvinna. alladeltidsarbetslösa DettatypiskeDen är är ense om.en
däremotfamiljeförhållandena.och det också Gemensamtvarierar ärgör
gymnasiumhar maximalt treårigthögre utbildning,saknaratt manman

praktiskt inriktad utbildning.vanligen någonoch då på
deltidsarbetslösa, arbets-intervjuerna med defår efterIntrycket man

intekvinnorarbetsgivarna det främstochförmedlama är äratt somunga
arbetaverkligen villmed utflugna barnoch äldre kvinnorhar bam som

fall inte arbetamed barn vill i mångatill kvinnorSer mer,manmanmer.
ändå kännerEkonomin dock dei alla fall inte 75 görän attprocent.mer

förstås dettaensamstående kvinnor blirdet.de behöver För ettgöraatt
har arbete.sammanbor med någonproblem för de ettstörre än somsom

läm-särskilda åtgärderArbetsförmedlingen har inte haft några ärsom
dem såhar inte heller kunnatför deltidsarbetslösa.pade Man ägna

harbehövas, eftersomupplever det skulletidmycket att manmansom
utanför arbets-arbetssökande står heltprioritera devarit tvungen att som

arbetsförmedlingenupplever ocksådeltidsarbetslösamarknaden. De att
helttydligenför hjälpa dem. måstehar gjort något Maninte att vara

deltog iifråga, demska kommaarbetslös för sägeratt somen avman
intervjuerna.

kvinnor harurskiljer sig i materialetEn är unga somgrupp som
skolan i tid dåframför allt inom vården. har gåtttimanställning De ut en

har fått fast arbete.började vilket har gjort de intenedskärningarna att
synnerligen olyckligtmindre vilketgäller främst påDetta ärorter om

behålla människor påhar för avsikt att orten.ungaman
omfattningarbeta iintrycket förvisso villfår också störreMan att man

flesta skulle föredratill vilket pris helst.inte Deidag, attän sommen
trivs idär de och de på. Dettaarbetsplatsden sägerärstanna nu som

2 utredningen.redovisas bilaga tillintervjuundersökningenHela som
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samtliga deltidsarbetslösa och det bekräftas såväl arbets-stort sett av
givare och arbetsförmedlare. Arbetsgivama upplever de anställda äratt
nöjda med det de har och verkar inte ha några ambitioner gåattman
vidare med hjälp utbildning, sig intern eller utbildning.externav vare
Flera arbetsgivarna detta problem for den framtida åter-ettav somser
växten.

flyttaAtt inte heller något alternativ för de intervjuade kvinnorna.är
Lever tillsammans med det för det hans arbeteär mestaman en man som

kommer hamna. Flera intervjuadede kvinnorna påpe-styr attvar man av
kar också det förmodligen inte skulle mycket lättare få hel-att attvara en
tidstjänst inågon Sverige så länge de inomannanstans stannar samma
bransch. Pendling också negativ till och det framförgäller alltär man
kvinnor med småbarn. positivt till pendling förefallerMest iman vara
Strömstad.

Att arbeta heltid inom vården och upplevs både arbets-omsorgen av
givare, deltidsarbetande och arbetsförmedlare alldeles för Fråntungt.som
samtliga kategorier har det höjts borderöster överattom man se
veckoarbetstiden inom dessa yrken. orimligt fullt friskDet är män-att en
niska inte ska orka arbeta heltid, samstämmigt.säger man

En situationen framstår särskilt svår för ärgrupp som som ensam-
stående kvinnor med bam. Många gånger vill de arbeta deltid för att
kunna med barnen. Alternativetumgås till detta skulle arbetaattvara
nattetid. närvarande efterfrågas fleraFör på just nattpersonal inomorter
vård och Problemet varken kommunen eller någon privatär attomsorg.
inrättning kan erbjuda eller fori allt liten omfattning kan erbjuda barn-

nattetid. ensamstående kvinnornaDe hamnar då i situation däromsorg en
de inte kan de heltidsarbeten erbjuds och får nöja sig medta attsom
arbeta deltid, vilket inte tillräckligt för forsörjningen. Lösningen blirär att
få tillskott till ekonomin i form socialbidrag utbetalas kommu-av som av
nen.

Arbetsgivama har samstämmigt fört fram kritik de deltids-mot att
arbetslösa inte tillräckligt tydligt framför till arbetsgivaren de villatt
arbeta Flera de deltidsarbetslösa för också fram dettamer. av som en
möjlighet till få arbeta i framtiden.att mer

Arbetsgivama positivt inställda till deltidsanställningar. Manär anser
behöver det för kunna schemalägga personalens arbetstider.att attman

hävdar med heltidsanställningarMan skulle få tjänster ingenatt man som
skulle vilja ha eftersom det skulle kräva arbeta iatt tvungen attman var
mycket omfattning under kvällar och helger. Inom handeln tycksstor
behovet deltidsanställningar öka inför framtiden, enligt arbets-snarastav
givarna. kundernaMan ställer allt högre krav påatt öppet-attmenar
tidema ska dem.passa
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nöjda med sin arbetsmiljö.förefaller relativtdeltidsarbetandeDe vara
skillnader i arbetsmiljö mel-Arbetsgivama inte det finns någraattanser
beror just på hur mycket dedeltidsanställda heltidsanställdalan och som

främstdeltidsanställda inom handelndet dearbetar. Däremot såär att
ocharbete blirinom kassalinjen vilket derasarbetar gör tungtatt mono-

blir det med automatik såtimanställda kallas in vid behovFörton. som
vilket de får stressigkallas vid underbemanning,de in gör attatt en

sida.arbetsmiljö, från arbetsgivamassäger man
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anställningarTidsbegränsade9

utvecklingenbelysamed direktiven,i enlighetkapitel ska,Detta av
efterutvecklingen 1980.tillanställningar och orsakertidsbegränsade

arbets-dåfrån år 1987,följa utvecklingenStatistiskt kan endastman
tids-till omfattautvidgadeskraftsundersökningarna AKU ävenatt

ganskakunskapmedför våranställningar.begränsade Det äratt
anställningartidsbegränsadeflerUtvecklingenbegränsad i tiden. mot

arbetsmarknadenden svenskafenomen påockså tämligen nyttär ett
till tiden efter 1990.kan i huvudsak daterasoch

påflexibilitetenden ökandeavsnittKapitlet inleds med ett om
Därefterorganisation.flexibeldrivkrafter förarbetsmarknaden och en
närings-tonvikt påarbetsmarknaden medbeskrivs utvecklingen på

kön,med avseende påbeskrivsanställdatidsbegränsatDegrenar.
påbeskrivning derasDärefter följerålder, arbetsmiljö synavenm.m.

med kortavslutasomställningsbenägenhet. Kapitletflexibilitet och en
anställning.till fastmöjligheterde tidsbegränsasanalys över

arbetsmarknadenflexibla9.1 Den

framväxtarbetsmarknadensflexiblaDen

underförändringarhar genomgåtti SverigeArbetsmarknaden stora
och arbetstider.arbetsvillkoranställningsformer,vad gäller1990-talet

tidsbe-allt flerorganisationsformer,Utvecklingen har gått mot nya
drama-Förändringarnaflexibla arbetstider.anställda och ärgränsat

de förhållandenkontrast tilli så skarptiska därför de ståratt som
rådde tidigare.

sin verk-utvidgaföretag eftersträvade mångaPå 1960-talet att
för-verksamhetför all denskullesamhet. Varje företag som varsvara

skulle kunnadeTankenframställaknippad med attatt varen vara.
medtill företagallt. leddemedarbetare Deterbjuda kunder och stora

intern arbets-skapade i sinantal anställda. Detta storturstortett en
med olika kar-livslång anställninginnebari principmarknad, ensom

skapa starkaintemutbildning i syfteåterkommandeochriärvägar att
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band mellan anställda och arbetsgivare. internaDen utbildningen var
företagsspeciñk, vilket skulle förhindra utbytbarhet och konkurrens

arbetskraften mellan företag. Allt detta ledde till organisationom en
inte upplevdes tillräckligt flexibel och lyhörd för-som gentemotsom

ändringar i omvärlden.
Under 1980-talet börjar gradvis förändras.synsättet talarManatt

avknoppning och bolagisering. Företagen skulle sig åt sinägnanu om
huvudsakliga uppgift, kämverksamheten, och låta andra företag sköta
kringverksamheter. starkaDen högkonjunktur rådde under slutetsom

1980-talet medförde dock omvandlingstrycket inte kom medattav
full kraft förrän under 1990-talet.

Flexibilitet i företag

Under lågkonjunkturen i början 1990-talet slogs många företag utav
och många dem fanns kvar organiserade sin verksamhet. Iav som om
möjligaste mån försöker företagen koncentrera sig på sin kämverk-
samhet, dvs. sin huvudsakliga verksamhet, och köper eller hyr in
kringverksamheter, s.k. outsourcing eller utkontraktering. Organisa-
tionen slimmas till minimum, s.k. lean production, dvs.ett man an-
vänder mindre allt. Mindre lager, mindre material, färre anställdaav
och mindre arbetstid för produktion. Den personal blir kvar utgörsom
den hårda käman och ingår i arbetslag med självstyrande grupper.
Det organisera verksamhetensättet ställer höga kravatt pånya perso-
nalens flexibilitet och problemlösningsförmåga, på social kompetens,
språkkunskaper för kunna hantera de kundkontakterattm.m. som

från arbetslagen i stället för, tidigare,styrs från chefer mellan-påsom
nivå. Kraven på den kundanpassade organisationen ärnya

platt horisontell organisation med få beslutsfattare,en
flexibel utformning individemas arbetsuppgifter,en av
utvecklat nätverk i stället för pyramidett beslutsfattare,en av

koncentration på kämkompetensen.

Utöver den fasta kämpersonalen finns ären grupp personer som
anställd i flexibla arbetsformer såsom projektanställda, objekt-mer
anställda Gruppens storlek varierar beroende på kon-säsong,m.m.
junkturläge och skede i arbetsprocessen. kunnaFör efterfrå-att möta

måste således arbetsstyrkan däreftergan anpassas

SAF, Arbete anställning, 1996.utan
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fjärde-al2 framgår:studie WikmanNUTEKS Flex-lAv att treet
förändringarorganisatoriskabetydandegjorthardelar företagenav

genomförtshade dessutomandel dessahögunder l990-talet. En av
komochmellan 40 50medel,offentligamed stöd från procentvarav

förändringsarbeten,deUppföljningArbetslivsfonden.från somav
hög andeldelaktig visarvaritArbetslivsfonden har att perso-en av

fåttarbetsrotation,ökad gradfått göranalen därigenom har mer avav
uppföljningdeltagit iocksåarbetet ochförberedelser iplanering och

och arbetssätt.arbetsmetoderutvecklingoch av
mellannivåerchefer påorganisation och färreslimmadGenom en

arbetsmarkna-internaför denförutsättningarnadellyfts också aven
utsträckningmåste ienskildeal. änbort Wikman Den störreden et

såledesblirkompetensutveckling. Detför sintidigare ta egenansvar
få arbeteutbildningmed lägreför attsvårare att genompersoner

utbildad arbets-sökertidigareutsträckningiarbetsgivarna änstörre
själv.utbilda denförkraft i stället att

organisationflexibelDrivkrafter för en

produkti-ökadkrav påorganisationenflexiblaDrivkrafter för den är
denprivata ochbåde dengäller inomoch effektivitet. Detvitet

anvisar1991:82Produktivitetsdelegationen SOUoffentliga sektorn.
ochmodernareåstadkommametoder förflertal attett meren

ekonomin har skapatGlobaliseringenarbetsorganisation.resurssnål av
från omvärlden. Denkonkurrensoch ökadberoendeinternationelltett

avkastningpå bättrekravoch investeraresinformationsteknologinnya
verksamheten påorganiseramedutvecklingenpåskyndat etthar att

syftemedPolitiska beslutkundanpassatflexibelt och attsätt. av-mer
Äventill utvecklingen.bidragitfinansmarknaden har ocksåreglera

till införahar syftatlagstiftningensvenskautvecklingen den att enav
arbetsmarknad och 1997.1994flexiblare

SvenskasammanfattasorganisationflexibelBehovet avav en
punkterkföljandeiArbetsgivareföreningen, SAF,

organisationslös-flexiblabehovetförändringstakt ökarHög av0
ningar.

möjlighetersnabbhet skaparinforrnationsteknologinsDen nya0 nya
mellansåväl inomaktivitetersamordnakommunicera ochatt som

nätverk.blir alltmerOrganisationernaföretag.

Bastin,och Madeleine2 Alf AnderssonArbetslivsinstitutet,Anders Wikman,
arbetslivet,i 1998.Nya relationerSCB

3 praktiken, 1992.Flexibilitet iSAF,
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När företagande blir alltmer kunskapsintensivt väljer många0 att
koncentrera verksamhet och till den kämkompeten-resurser egna

Samtidigt det fram specialistföretag,växer vidsen. som engageras
behov.
Kostnaderna för och samordna verksamheten i hie-att styra0 stora
rarkier har blivit allt högre. Marknadslösningar hierarkiskaersätter
och administrativa lösningar.
Kraven på högt i alla i organisationen tillgodosestempo0 processer

nätverksliknande och flödesinriktade strukturer. Den tradi-genom
tionella organisationen har hierarkiska system.

Arbetsgivarens behov flexibel arbetsstyrkaav en

kundanpassadeDen organisationen, där gamla tiders lagerupp-nya
byggnad inte längre finns har med just-in-time-organisa-ersatts en
tion. Kundernas efterfrågan varierar tiden och det blir alltmeröver
nödvändigt kunna variera både antalet anställda vid arbetstopparatt
och variera arbetstiden så den kunden. alltidatt Det haratt passar som
gällt för tjänsteföretag gäller också för många Olika formernu varor.

tidsbegränsade anställningar används, exempelvis vikariat,av pro-
jektanställning, provanställning, kallas vid behov, visstidsanställning.

En variant tidsbegränsad anställning det avtalrepresenterarny av
på långtidskontrakt, på mellan och2 5 år till fast anställning,rättutan

förhandlades fram under 1998 mellan teaterförbundet och arbets-som
givaren. utbyteI överenskommelsen fick teaterförbundet igenommot
högre lön. En motiveringama till överenskommelsen förutomav var,
lönen, få flexibel organisation. Uppgörelsen den förstaatt iären mer
sitt slag den svenska arbetsmarknaden.

Utöver olika former tidsbegränsade anställningar har beman-av
ningsföretag vuxit fram sedan arbetsförmedlingsmonopolet avskaffa-
des år 1993. Under fanns1997 uppskattningsvis 18 000 personer
med fast eller tidsbegränsad anställning i olika bemanningsföretag,

kunde rycka in vid behov.som
Östergöt-Samordnade lösningar mellan olika företag tillämpas i

land sedan 1997. Utgångspunkten flera företag upplevdeattvar
problem, nämligen orderingången varierade kraftigt ochattsamma att

kunderna kom med sina order allt och behövde alltsenare varorna
snabbare. Företagen, i dag 60 stycken, bildade tillsammans ettca
bolag hyr personal till de företag för tillfället i behovut ärsom som av
fler anställda. Endast företag anslutna till bolaget kan utnyttjaärsom
tjänsterna. Personer anställda i detta företag har fast anställ-ärsom
ning arbetar flexibelt- olika företag. När intemot ärmen en person
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sinbreddaförägarföretagenhan/hon på något attuthyrd utbildas av
kompetens"

använderföretagentilltendenstydligocksåfinns attDet en
efter-förarbetstiderverksamhetsanpassade mötaoch attflexibla

längdenidockvilkaövertidstimmar,användafrågan. Ett ärsätt att
konjunk-Andraför företagen.kostsamma sätt är attganska t.ex.blir

indivi-elleröverenskommelserlokalahittaarbetstiden, attturanpassa
möjligtdetarbetstidenkonjunkturanpassade görlösningar. Denduella

enskildeför denochi företaget attbehålla kompetensenför företag att
uppsagd.blislippa

under-arbetstid framgårflexibeltillämpararbetsgivarnaAtt enav
förläggningflexibelpåderasföretagsledareblandsökning avsynom

flexibeltillämpartio företagsjuarbetstider framkommerDär att av
dag tillfrånvarierarbehovvidså denarbetstidenförläggning attav

utsträck-i högretillämparföretagvecka. Småvecka tilleller fråndag
arbets-förläggningflexibelolika formerföretagning än större avav

skillnaddennaslutsatsenundersökningen drartiden. I att sanno-man
företageninom desärskilttill störreförklaringviktiglikt attär manen

arbetstider.flexiblabetydligtvilja haskulle mer av

sektornöoffentligaDen

harÄven kommunerlandsting ochiverksamhetenoffentligaden stat,
l990-talet.underorganisationsförändringarbetydandegenomgått

verksamheterför hurbetydelseökadhar fåttförändringarTekniska
ochhälso-försåvälkontorsarbetetgäller förorganiseras. Det som

framsteg.teknologiskaochmedicinskasjukvårdsarbetet genom
ekonominÄven globaliseringenharoffentliga sektornför den av

det svå-Intemationaliseringenberoende. görinternationelltskapat ett
skiljermycketalltförpolitikbedrivaenskilt landför attett somenrare

ekonomiskabegränsadealltomvärlden.från Desig resursernamer
åtagandena.offentligadeomprövningarlett tillhar av

prägladstarkt1980-taletundernyliberala vågenDen mo-avvar
verksam-Offentligmarknaden.till den friatilltrooch dessnetarismen

in-privatasäljas tillhellreellerskulle konkurrensutsättas utännuhet
efterprägladesföljde strävanförändringarDe av entressen. som

4 Kapitel 12.Se
arbetstidsförkortning och5 Företagsledarewww.saf.seKälla 1998,SAF, om

arkiv.Demoskopsi9070Beteckningarbetstider".flexibel förläggning av
arbetslivet, Arbets-irelationer° NyaWikmanpå AndersBygger et

livsinstitutet 1998.
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decentralisering och delegering, fokusering på effektivitet ochen upp-
foljningsbara mål. Betoningen detpå sistnämnda har bidragit till att

fokuserat frågorna på hur verksamheter bedrivs, dvs. på effekti-man
vitet, serviceinriktning Diskussionen har också handlat denm.m. om
politiska styrningen och politikens möjligheter förvaltning,att styra en
där regelverken med för verksamheten.ersatts ramar

Den offentliga verksamheten har således kommit berörasatt av
flera förändringar samtidigt. Det har varit all krävande ekono-mer
miska besparingskrav samtidigt kraven på förbättrad servicesom en
har ökat. Mycket tyder på det har varit tvingande ekonomiskaatt skäl

har avgjort förändringstakten, nivån på kostnadsbesparingamasom
och förändring anställningsformer.av

Lagstiftningen tidsbegränsade anställningarom

Före 1974 Före lagen anställningsskydd 1974, den s.k. LAS,om
fanns inga generella rättsliga inskränkningar i arbetsgivarens rätt

anställa för viss tid. Regleringenatt skedde i kollektivavtal, som
rättsligt bindande sedan år 1928.var

1974 års lagstiftning LAS långtgående anställningsskyddgav
för de fast anställda och då uppstod också behov kunnaattav

undantag.göra Man införde i lagen möjligheter anställa föratt
viss tid, för viss och för visstsäsong arbete, dvs. praktik, vikariat
och arbetsuppgifter särskild beskaffenhet, exempelvisav expert-
kunskap eller projekt for viss tid.

1982 års lagstiftning Sedan den april1 1982 tillåts två andra
former tidsbegränsade anställningar i månader, nämligenav sex
provanställning och anställning på viss tid för arbetsanhopning
högst 6 månader under period år.2en av

1994 års lagstiftning Den tillåtna anställningstiden för visstids-
anställning förlängdes från till tolv månader under periodsex en

två år. Provanställning tilläts i tolv månader i stället förav som
tidigare månader.sex

1995 års lagstiftning Reglerna visstidsanställning ochom prov-
anställning återställdes till tidigare gällande regler, dvs. sex
månader, den s.k. återställaren. Förändringarna trädde i kraft år
1995.
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innebarlagstiftningårs1997 att

tidsbegränsadeavtallokalaingåtillåtet i LASdet blev att om0
anställningar,

visstids-överenskommenanställningsfonn,infördesdet en ny0
visstidsanställ-anställningstiden förtillåtnaanställning. Den

periodundermånadertolvtill trefrånförlängsning avensex
mycketanställningsfonnenårs lagmed 1994Jämfört ärår.

någotbehöverintearbetsgivareneftersomliberal angemer
anställningsfonnen,denväljaskäl för att

vikariatsanställningar. Dennaförbortredet infördes gränsen0
januari år 2000.den leffekt förränfåinteregel kommer att

till 1997från 1987Arbetsmarknaden9.2

funnits iharfenomeningetanställningar utanTidsbegränsade är nytt
gamlabehovsanställningarochsäsongarbetealltFramförtider.alla är

utvecklingenföljaendastdockStatistiskt kananställningsformer. man
tillutvidgadesAKUarbetskraftsundersökningarnadåår 1987,från

anställningar.tidsbegränsadeomfatta ävenatt
starkavarje år. Detanställdaökade antalettill 19901987Från

rådde i slutetarbetskraftbrist pådenochkonjunkturläget avsom
tillbidragande orsaksektorer kan attflertalet1980-talet inom vara en

tidsbegrän-antaletmedanökadeanställningamade fastadet somvar
minskade.sade

flexibeltjobbarmiljonhalvEn

medfördearbetsmarknadenpånedgångdramatiska1990-talets en
arbetslöshet. Detoch hög ärsysselsattaantaletminskningkraftig av

tidsbegränsatantaletmedanminskatharanställningamafastade som
fasthar antalettioårsperiod, 1987-1997,Underhar ökat.anställda en

tids-medan antaleteller 13,2000med 450minskat procent,anställda
9ellermed 40 000, procent.ökat närmareanställda harbegränsat

tidsbegränsadmänniskormiljonhalvhade drygtUnder 1997 enen
anställning.fasthademiljonermedananställning tre en
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Tabell 9.1 Antal fast respektive tidsbegränsat anställda fördelade på
kön och totalt, 1997 Årsmedeltal.jämfört med 1987. AK U

Fast anställning 1997 Tidsbegränsad anställning 1997
Antal Förändring Fördelning Antal Förändring Fördelning,

jfr med % 1997 jfr med % 1997
1987 % 1987 %

Kvinnor l 473 000 -12,4 49,3 296 800 6,3 58,3
Män 1 516 000 -13,9 50,7 212 300 12,4 41,7
Totalt 2 989 000 -13,2 100 509 100 8,7 100

Den förbättring konjunkturen skedde under 1994 resulte-av som
rade inte i någon generell sysselsättningsökning för antalet tids-utom
begränsat anställda där det skedde märkbar ökning, 16en procent,
jämfört med året innan. För rördemännen det sig ökning medom en
24 och för kvinnornaprocent 10 För del detprocent. männens är sär-
skilt tydligt antalet tidsbegränsatatt anställda har ökat successivt när
antalet fast anställda har minskat, aldrig så mycket undermen som
1994. Under 1997 vi återigen utveckling, tidsbegränsatser samma
anställda ökar och antalet fast anställda minskar. Utvecklingen under
1998 visar fortsatt ökning antalet tidsbegränsaten anställningav men
också viss ökning antalet fast anställda.en av



anställningarSOU Tidsbegränsade 1851999:27

Ãrsmedel-9.1 och tidsbegränsat anställda, 100-tal.Figur Fast AKU
tal.
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provanställ-procentuella ökningen under gälldeDen 1994största
för kvinnor projektanställningar, särskiltningar både ochmän samt

för tredjedel ökningen mellan och gälldeEn 1993 1994män. pro-av
jektanställningar, fjärdedel behovsanställning och närmare enen
femtedel provanställningar. Under det främst projekt- och1997 var
behovsanställningar ökade. Behovsanställningama svarade försom

föränd-hälften ökningen. svårt vilken betydelse deDet är sägaattav
i lagstiftningen ochringar reglerar visstidsanställningar 1994som
har haft för ökningen antalet tidsbegränsade anställningar1997 av

och i vad mån ökningen beror konjunkturuppgång. Möjligen harpå en
den ökade möjligheten till längre visstidsanställningar bidragit till en
snabbare ökning.

tydligt övervägandeinslag i antalet nyanställningar denEtt är att
dessa tillfälliga drygtdelen jobb. Under 1994 gjordes 950 000ärav

år.7nyanställningar, jämfört med föregåendeökning med 160 000en
företagsbaserade sysselsättningsstatistik svarade de tids-Enligt SCB:s

nyanställningar ibegränsade anställningama för alla50 procentca av

7 AMS Utredningsenhet 90-talets arbetsmarknad, URA 1998:5.
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näringslivet under Motsvarande andel för1990. 1994 70 procent.var
osäkerhetDen rådde konjunkturuppgångens varaktighet kanomsom

förklaring till nyanställningama i huvudsak utgjordesattvara en av
tidsbegränsade anställningar. Valet mellan erbjuda fast eller tids-att
begränsad anställning kan också påverkas tillgången arbets-påav
sökande, arbetslösadvs. antalet

vanligaste formen tidsbegränsad anställning fortfarandeDen ärav
vikariat andelen har minskat figur 9.2. Under 1987även om var

hälften alla tidsbegränsade anställningar vikariat jäm-närmare ettav
fört med endast tredjedel under 1997. vanligaste kallasDen näst ären
vid behov, följd objekts-/projektanställning,20 18tättprocent, av
procent.

Fördelning olika tidsbegränsadeFigur 9.2. på anställningartyper av
årsmedeltalAK U 1997

Övriga
6%

Behovsanst Vikariat
20% 33%

Projektanst
Provanställn18%

8%earb+-
V PraktikSäsong

10%5%

8 Bertil Holmlund Livstidsjobb och korta jobb, Arbetsmarknad och
Arbetsliv 1995:2.
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andelTabell nedan visar utvecklingen respektive9.2 gmpps avav
Ökningende tidsbegränsat mellananställda under de 10 åren.senaste

1987 och eller1997 55 000 12är procent.ca personer,

Tabell fördelade efter anställ-9.2. Andel tidsbegränsat anställda
ningsform totalt antal, 100-tal. årsmedeltal.AK Usamt

Vikariat Praktik Feriearb. Säsong Projekt-Provan-
anställninganställning

5,61987 46,0 7,9 2,2 6,6 14,1
1988 46,7 9,4 1,8 8,4 5,0 12,4
1989 48,1 9,8 4,6 9,811,0 1,7
1990 46,7 9,3 4,6 9,811,7 2,0
1991 8,8 4,9 9,846,8 8,4 2,0

43,0 4,81992 4,8 2,5 7,3 11,4
4,9 14,41993 41,3 4,9 2,3 7,8
5,8 17,21994 37,4 6,8 1,7 8,1
5,21995 36,4 8,5 1,6 7,9 17,6

1996 35,3 5,3 17,67,6 2,0 8,0
1997 32,9 1,8 8,2 5,1 18,37,7

Övr. Antal Antal exkl.Kallas vid Arbets- Samtl.
behov AMS-åtgmarknads-

åtgärder
1987 5,6 8,4 3,6 100 4 554 4 172
1988 8,0 2845,9 2,5 100 4 551 4
1989 8,6 2,1 100 4 212 4 0314,3
1990 9,8 3,1 3,0 100 3 992 3 870
1991 100 3 846 3 61710,3 6,0 3,1
1992 12,4 3,4 100 3 901 3 49810,3
1993 14,1 7,3 3,0 100 4 060 3 763
1994 16,0 4,9 2,2 100 4 705 4 475

995 4 7391995 16,0 5,1 1,6 100 4
100 887 4 7221996 17,8 3,4 2,9 4

1997 19,6 3,5 100 099 4 9572,8 5



1999:27idsbegränsade anställningar SOU188 T

Behovsanställda och projektanställda ökar mest

från exkluderar de arbets-Om tidsbegränsat anställdaman gruppen
marknadspolitiska åtgärderna, politiska beslut, ökarberor påsom
antalet tidsbegränsat anställda med mellan 198780 000nära personer

föroch dvs. med behovsanställda1997, 20 Deprocent. svararca
eller denna ökning.75 000, 95 procent, av

har skett förskjutning mellan olika tidsbegränsadeDet typeren av
arbetsfonner. förändringen antalet behovsanställdaDen största är att

Årprojektanställda 1990-talet.och har ökat kraftigt under 1997 var
000 behovsanställda jämfört med drygt 000100 25personer personer

år 1987. Projektanställning omfattade år 1987 och64 000 ärpersoner
med lika antalet behovsanställda.93 000 nästan stornu personer som

Under tidsperiod har vikariaten minskat med drygt 40 000samma
och uppgick till under Minskningen påverkas168 000 1997.personer

bland mindre sjukfrånvaro förändringar i sjuk-på grundannat av av
försäkringslagen har mins-också totala antalet sysselsattaattmen av
kat.

dominerar inom behovsanställningar.Kvinnorna vikariat och Det
kvinnor inom inom behovsanställ-går 2,7 vikariat och 1,9per man

ningar. Antal kvinnor har minskat successivt inom båda dessaper man
projektanställning, dominerasIntressant är män,attgrupper. avsom

fanns dettycks dra fler kvinnor till sig för tio år sedan. 0,31987ännu
kvinnor och hade1997 antalet ökat till 0,8.per man

9.3 Omfattning och utveckling inom olika

näringsgrenar

hemtjänst dominerarHotell och och turismrestaurang,

finns anledning eller mindreDet vissa näringar äratt atttro mer upp-
byggda på olika tidsbegränsade anställningar ocksåtyper attav men
förändringar i arbetsformema ökar inom vissa näringar andraänmer
och detta i sin leder till segregerade delarbetsmarknader.att tur mer
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Tabell Andel tidsbegränsat9.3. anställda samtliga anställda för-av
delat på storlek förhållande tillnäringsgrenar näringens isamt samt-

Årsmedeltal.liga tidsbegränsat anställda 1997. AK U

Näringsgren 1987 1990 1991 1992 1993 1994 1995
SkogJord/ 20,7 13,9 18,817,2 20,5 24,9 24,1

Tillverkningsindustri 5,3 4,3 3,8 4,1 5,1 7,87,5
Verkstadsindustri 3,5 2,9 2,3 2,8 3,6 6,8 6,6
Byggverksamhet 18,4 6,8 6,0 7,4 10,8 15,9 15,5
Handel kommunikation 8,7 8,5 8,2 8,4 9,6 11,6 11,90
dv: Handel 9,4 9,5 9,2 9,4 10,4 12,3 11,9
Företagstjänster, finans 7,6 6,7 6,7 7,2 8,1 10,0 10,9
Utbildning och forskning 14,7 13,1 13,7 15,1 14,9 16,5 17,7
Vård och 19,3 17,3 16,3 16,6 16,9 17,9 19,1omsorg
Personl., kultur, renhâlln. 19,8 18,2 18,8 20,4 19,2 22,3 24,7
Offentlig förvaltning 9,3 7,7 7,9 8,2 8,7 9,0 8,7
Totalt 12,0 10,1 9,9 10,6 11,5 13,5 14,1

Näringsgren 1996 1997 % samtligaav
1997

Jord/Skog 25,321,1, 1,8
Tillverkningsindustri 6,7 7,7 11,5
Verkstadsindustri 5,2 5,8 4,0
Byggverksamhet 14,9 15,0 4,9
Handel kommunikation 12,6 13,3 16,80

13,6dv: Handel 12,5 10,9
Företagstjänster, 12,3finans 11,5 9,1
Utbildning och forskning 17,8 19,1 l 1,4
Vård och 18,9 19,1 28,1omsorg
Personl., kultur, renhälln. 23,9 25,4 12,5
Offentlig förvaltning 9,1 9,0 3,8
Totalt 13,8 14,6 100

Vård och den sektorn det gäller tidsbegrän-är största näromsorg
sade anställningar. 28 alla tidsbegränsade anställningarprocent av
finns i denna sektor och omkring femtedel de anställda haren av en
tidsbegränsad anställning. Störst andel finns inom service och hem-
tjänst för äldre där har27 tidsbegränsad anställning, inomprocent en
förskola och barnomsorg har 18 och inom hälso- och sjukvårdprocent

tidsbegränsad14 anställning.procent en
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anställningfördelade efteranställdaTabell idsbegränsat9.4. T typ av
årsmedeltal 1997.och AK Unäringsgren.

Feriearb. Säsongarb.PraktikVikariat Provanst.Näringsgren
31,63,3 14,16,2 6,3Jord/Skog

3,82,0 15,517,9Tillverkningsindustri 25,2
18,47,07,2 3,18,8Byggverksamhet
5,22,7 12,114,028,1Handel kommunikation0
2,08,316,3 2,220,6Finansiell verksamhet

1,6 0,82,1 0,939,9Utbildning och forskning
5,2 0,31,054,2 1,2Vård och omsorg

14,89,414,9 5,8 1,5kl.Personl 0
1,53,3 3,43,535,5Offentlig förvaltning

1,8 8,1 5,17,833,0Totalt

Övrigt TotaltArbetsm.Kallas vidProjekt-Näringsgren
behov åtgärderanställn.

10012,1 8,3 1,516,6Jord/Skog
1001,82,020,2 11,5Tillverkningsindustri
1000,67,9 5,741,3Byggverksamhet
1001,826,9 1,1kommunikation 7,9Handel o
1001,4 3,326,9 18,9Finansiell verksamhet
1002,6 l 1,532,5 8,1Utbildning och forskning
1002,224,7 2,78,4Vård och omsorg
1004,7 2,326,1Personl., kultur, renhålln. 20,5

10,7 1006,130,1 6,0Offentlig förvaltning
1002,8 3,519,618,20Totalt

anställningtidsbegränsadformenvanligasteVikariat denär menav
behovsanställningar.betydelse förminskat ihar något ersättasatt av

År anställningama vikariattidsbegränsadede1993 63 procent avvar
för-hade andelenårbehovsanställningar. Fyraoch 17 procent senare

totaladetoch dettarespektive 25ändrats till 54 anta-trots attprocent
denivå.låg Ca 85anställda pålet tidsbegränsat procent avsamma

innehasochinom vård-tidsbegränsade anställningama avomsorg
kvinnor.

kommunikationerHandel ochnäringsgrenenDen ärnäst största
handeln.inom An-anställda, 55 000tidsbegränsatmed 86 000 varav

Jämfört med förminskat kontinuerligt sedan 1991.anställda hartalet
harfärre. Minskningenanställda drygt 000antalet 100tio år sedan är

anställningar, inte allstidsbegränsadeökad gradmedmötts menen av
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i motsvarande omfattning de förlorade fasta anställningama. An-som
delen tidsbegränsat anställda 13 under jämfört1997 medprocentvar

Ökningendrygt 8 för tio år sedan. inom handeln har framförprocent
allt gällt varuhus och specialbutiker.

Liksom inom vård- och omsorgssektom dominerar vikariat och
behovsanställningar. Vikariaten har dock aldrig haft omfatt-samma
ning inom vårdsektom medan däremot behovsanställningar harsom
varierat på mellan 20 och 25 Provanställningama har iökatprocent.
betydelse under de åren och för tredjedel allanärasenaste svarar en av
provanställningar i landet. Feriearbete ligger på ungefär oförändrade
12 tillsammans med vård och deärprocent, största mot-men omsorg

bl.a. feriesökande ungdomar. Ca de17tagarna säsong-procentav av
arbeten förekommer i landet ligger inom denna sektor, före-som
trädesvis inom området kommunikationer. tidsbegränsadeDe anställ-
ningama jämnt fördelade mellan kvinnor ochär medmän, men en
övervikt för kvinnor inom vikariat och feriearbete.

En mycket näringsgren Personliga och kulturellastor ärannan
renhållning, medtjänster, 64 tidsbegränsat000 anställda, varav

inom29 000 Hotell- och och inom23 000 rekreation, kul-restaurang
och Det näringsgren där det totala antalet anställda hartur ärsport. en

ökat med ll 000 på tio år. harDet skett antalet fastattgenom
anställda har minskat med 5 000 och antalet tidsbegränsatpersoner
anställda har ökat med 16 000. omfördelningDenna har medfört att
andelen med tidsbegränsad anställning i 25 och detär procenten uppe

andel endast ärjämförbarär med jord- och skogsnäringen.en som
näringsgrenDenna den tredje vad gäller tidsbegränsadeär största

anställningar i förhållande till antalet anställda. finnsDet ingen verk-
samhet har så omfattning andelen tidsbegränsade arbetenstorsom av

hotell och där hade34 tidsbegränsadrestaurang, procentsom en
anställning under 1997, ökning med procentenheter jämfört12 meden

Kvinnorna1987. dominerar näringen och för de66 procentsvarar av
tidsbegränsat anställda.

Den vanligaste tidsbegränsade arbetsformen behovsanställning,är
för 26 Därefter följer objekts-/projektanställningprocent.som svarar

med 20 och vikariat och säsongarbete med vardera 14procent pro-
Eftersom turistnäringen tillhör denna näringsgren det inte för-cent. är

vånande 37 allt säsongarbete finns här. denDetatt procent ärav
bransch sysselsätter flest säsongarbetande.som

tillverkningsindustrinInom har antalet tidsbegränsade anställningar
ökat sedan 1994, antalet blygsamt, drygtäven 7 000ärom om man
jämför med 1987. Jämfört med de fasta anställningama, minskatsom
kraftigt i antal, kan ändå påstå de anställningsökningar viattman som

sker inom de tidsbegränsade anställningamas Största andelenser ram.
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inomnäringsgren finnsjobb inom dennatidsbegränsade
medindustrin 12och den grafiskalivsmedelsindustrin, 16 procent,

procent.
vikariatanställningarandelen tidsbegränsadeDen utgörsstörsta av

provanställ-Andelenprojektanställning 20 procent.procent,25
undertill 18ökat från under 1993ningarna har 11 procentprocent

Även klartökat. Näringsgrenenbehovsanställningama har1997. är
fördelasbehovsanställningamadet endastmansdominerad och är som

mellan könen.jämnt
den endaverksamheten, företagstjänsterfinansiellaDen är

anställda hartidsbegränsatdär såväl fast anställdanäringsgren som
anställda uppgår drygt 46 000Antalet tidsbegränsatökat sedan 1987.

fastighetsbolagomfattar bankverksamhet 500,och 4personer
m.fl.uthymingsñrmordatakonsulter 3 400,400,7

tidsbegränsade anställningarandelen utgörsDen lstörsta av pro-
relativtDärefter finns ljektanställningar, berör 27 procent. encasom

ochbehovsanställningar 19andel vikariat, 21 procentprocent,stor
tör-det skettJämfört med harpr0vanställningar,14 1993procent. en

andel provanställ-andel vikariat till högrefrån högskjutning enen
tidsbe-andelenbehovsanställningar. Kvinnorna dominerarochningar
medanförsäkringsverksamhetenbank- ochanställda inomgränsat

ihelhetnäringenbland datakonsulter.dominerar För ärmännen som
ganska jämn.könsfördelningen i

lanställdaforskning har andelen tidsbegränsatutbildning ochInom
andelen lika hög, 19,1påtagligt och år 1997ökat är procent, som

anställdautbildningsområdet har antaletochinom vård Inomomsorg.
anställda harfastsedan Antaletminskat med 000 1987.25 personer

anställdaantalet tidsbegränsatmedanminskat med 34 000 personer
ökat med drygt 8 000.har

Antalet anställdahelt bild.Forskning utveckling visar en annan
fasta tjänster. Inomavsågmed 9 000har ökat 12 000 personer, varav

anställning.tidsbegränsadharde båda delnäringama 20 lprocent enca
iÅr de tidsbe-tredjedelandelen ungefär En1987 15 procent. avvar

projektanställ-näringsgrenenanställningama inom helagränsade är
jäm-behovsanställdavikariat. Andelenochningar 40 ärärprocent

tennins-har ocksåandelförelsevis låg, drygt 8 Sammaprocent.
tillsattavikariatenUngefäranställd skolpersonal. 65 ärprocent av

könsfördelning.jämnprojektanställningama harmed kvinnor medan
medofentliga förvaltningen finns 19 000denInom personer en

anställda.deanställning, vilket 9tidsbegränsad procentmotsvarar av
kvinnor.hälñen, 55Drygt ärprocent,

vikariatberör ochtidsbegränsade anställningarandelenDen största
kraftig ökning.ganska An-projektanställning, där den visarsenare en
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delen anställda via beredskapsarbete har minskat från 11 1993procent
till drygt under 1997.2 procent

Utbildningsnivå och ålder9.4

utbildningsnivånSmå skillnader mellan fast och tidsbegränsati
anställda

Utbildningsnivån obetydligt högre bland fast anställda jämfört medär
tidsbegränsat skillnaden finns mellan olikaanställda. Den största typer

anställningsformer.tidsbegränsadeav
framgår figur finns den högsta utbildningsnivån blandSom 9.3av

de projektanställda följt anställda i vikariat.av

bland fast respektive. tidsbegränsat9.3. UtbildningsnivåFigur an-
tidsbegränsad anställningställda, därav fördelat på AKUtyp av

årsmedeltal 1997.

iGymnasial Htergyrm ForskarutbFörgyrmi D . I

100%

I 80%

60%

40%

l 20%

0%

finns företrädesvis ungdomar, med denInte oväntat personer,
Ävenutbildningsnivån feriearbete. inom praktik- ochlägsta inom

jämförelsevis låg. Bland behovsan-säsongarbete utbildningsnivånär
tredjedel gymnasiekompetens,ställda ñnns inte harnärmare somen

Arbetslöshetsersättning...19-02817
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sidanvilket delvis kan bero dem arbetar vid sinapå mångaatt avav
studier.

årEn tredjedel tidsbegränsat anställda under 25ärav

arbetar.Drygt femtedel ungdomarna i åldern 16-19 år En storen av
tidsbegränsad anställning.majoritet dem, har Anta-65 procent,av en

jämfört förlet arbetande ungdomar har dock sjunkit kraftigt med tio år
sedan, sysselsättningsgraden sjunkit från till 21har 46t.ex. procent.

orsak till skillnaden från och med juli harEn kommunerna 1995är att
för ålder, vilket medförungdomar till och med 19 årsansvaret attupp

i det kommunalaantal ungdomar studerar eller finnsett stort ung-
domsprogrammet och därmed räknas studerande i AKU.KUP som
Under fanns många ungdomarna i sådana ungdomsåtgärder,1987 av

anställdaenligt räknas tidsbegränsatAKUsom som
Tidsbegränsade arbeten också vanliga i den äldre ungdoms-är

år. hälften kvinnorna har tidsbegränsat20-24 Mer än ettgruppen av
arbete jämfört med tredjedel bland Antalet ungdomar medmännen.en

fast anställning har halverats jämför med antalet för tio åren om man
sedan medan antalet tidsbegränsat anställda har ökat. Sammantaget
har antalet har anställning minskathuvudöver tagetpersoner ensom
kraftigt.

År9 Ungdomslag, Inskolningsplats. fanns ungdomar i åldrarna1987 23 000
år i dessa ungdomsåtgärder.l 8-19

de tidsbegränsat anställda i denna ålders-Det 21,7motsvarar procent av
gTUPP-
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ÅldersfördelningTabell 9.5. bland tidsbegränsat anställda samt sys-
selsättningsgrad AK U 1997.

Ålder Antal tidsbegränsat anställda alla anställda% av
KvinnorTotalt Män Kvinnor Totalt Män

16-19 526 236 289 65,4 63,8 66,7
20-24 1 240 502 43,3 33,4 54,2735
25-34 623 14,9 22,51 683 941 18,5

866 8,3 1,935-44 343 5l 8 10,2 l
6,945-54 572 235 337 6,2 5,3
6,155-59 175 74 102 5,5 4,9

60-64 96 48 6,1 6,5 5,546
099 14,6 12,3 16,816-64 5 2 122 2 968

Ålder Sysselsättnings- Andel tidsbegr.
grad, totalt %, totalt

16-19 2 l 10,3
20-24 53,1 24,3
25-34 75,4 31,8
35-44 82,3 17,0
45-54 84,4 11,2
55-59 75,5 3,4
60-64 47,3 1,9
16-64 70,7 100

anställ-den till antalet med tidsbegränsadFör största gruppen en
ning, åldrarna under tioårsperiod, från25-34 år, har andelen ökat en

till följd antalet11,5 18,5 Det ärprocent procent. att personeren av
fast tidsbegränsadmed anställning har minskat och antalet med

anställning anställda harhar ökat med 50 totala antaletDetprocent.
ganska måttligt,minskat relativt endast med procent.sett, sex

utveckling och tendenser hittills har beskrivits gällerSamma som
för övriga åldersgrupper. kan dock andelenMan attse personer som
har tidsbegränsad anställning betydligt mindre i de äldre ålders-ären

i de åldersgruppema, andelen har ökat.än ävengrupperna yngre om



196 idsbegränsade anställningar 1999:27T SOU

åldernOlika anställningsformer varierar medtyper av

Behovsanställningama har ökat i alla åldersgruppen och vikariaten har
minskat. Projektanställningar har främstökat i åldrarna år och25-34
minskat bland de äldsta. äldsta åldersgruppenDen har i större ut-
sträckning tidigare arbetsmarknadsåtgärd klassasän en som som
anställning. Andelen i säsongarbete har minskat påtagligt bland dem

år.55överärsom

Tabell 9.6. idsbegränsat anställda fördeladeT på åldersgrupper efter
anställning. Båda könen. AK U 1997.typ av

Ålder Vikariat Prov- Praktik Ferie- Säsong- Projekt-
anställn. arbete arbete anställn.

16-19 11,4 5,1 4,0 37,6 5,9 9,9
20-24 30,2 9,7 2,3 13,0 5,2 11,9
25-34 37,0 8,9 1,6 3,2 4,9 21,2
35-44 39,0 7,0 1,5 0,9 4,6 22,9
45-54 40,9 5,9 0,3 0,3 4,7 23,1
55-64 25,8 2,6 0,0 0,0 22,57,7
16-64 32,9 7,7 1,8 8,2 18,35,1

Ålder ÖvrigtKallas vid Arbetsm. Totalt Antal
behov åtgärder % 100-tal.

16-19 23,0 1,1 2,3 100 526
20-24 24,4 1,0 2,3 100 240l
25-34 18,7 2,0 2,5 100 1 623
35-44 15,7 3,2 5,2 100 866
45-54 14,3 5,1 5,2 100 572

21,055-64 12,2 8,5 100 271
16-64 19,6 2,8 3,5 100 0995

förändringartill för olika åldersgrupperNär mellan årenman ser
och1987 1997 måste hänsyn till befolkningen haräven ta attman

ökat kraftigt just i åldrama år. därför oväsentligt25-34 Det inteär att
i denna åldersgruppså många har den formen tidsbegrän-svagaste av

anställning,sad nämligen behovsanställning. Ca 30 allaprocent av
med tidsbegränsad anställning mellan 25 och 34 år.ären
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Arbetstider9.5

anställdaför tidsbegränsatveckoarbetstidKortare

veckoarbetstider anställda.fastanställda har kortareTidsbegränsat än
och alla åldersgruppermellan kvinnor ISkillnaden ärmän stora.

anställningenoch det gäller sigkvinnorarbetar ärmän än varemer
Särskilt påtaglig skillnaden hartidsbegränsad.fast eller är manom

arbetar timmar mindre imed små barn 9-10barn under år. Kvinnor7
bam.veckan med småän män

handelnarbetstiden inomKortaste

anställda finns inom han-arbetstiden för tidsbegränsatkortasteDen
och kulturella tjänstervecka, personliga 28,5deln 28 timmar per

timmar.inom vård och 29 Somvecka ochtimmar omsorgper
tidsbegränsat anställda hel-hälften defigur arbetarframgår 9.4 avav

de fastjämfört med 70dvs. timmar ellertid, 35 nära procent avmer,
anställda.

veckoarbetstid.anställda efteroch tidsbegränsatFigur Fast
årsmedeltalU 1997.AK

Procent
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Bland anställda i olika tidsbegränsade anställningsformer det,är
inte behovsanställda,oväntat, har den kortasteärpersoner som som
veckoarbetstiden. Så många 75 dem arbetar deltid,procentsom av
dvs. mindre timmar.35 För anställda i vikariatän det drygt hälftenär

inte arbetar heltid. Det också bland med högst för-ärsom personer
gymnasial utbildning veckoarbetstiden kortare förär änsom genom-
snittet med tidsbegränsad anställning.en

En femtedel deltidsarbetslösaär

femtedelEn de tidsbegränsat anställda arbetar mindre de skulleänav
vilja på grund arbetsmarknadsskäl,göra dvs. mindre timmar35änav
och räknas därmed deltidsarbetslösa i AKU. Andelen har ökatsom
kraftigt sedan 1990. finnsDet skillnader mellan olikastora typer av
anställningsformer. Som framgår figur 9.5 det bland anställda iärav
vikariat och behovsanställda den högsta deltidsarbetslöshetensom
finns.

Figur 9.5. Andel fast respektive tidsbegränsat anställda ärav som
deltidsarbetslösa. AKU årsmedeltal och1990 1997.
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ökat blandanställda harAndelen deltidsarbetslösa tidsbegränsat
kvinnornakvinnor tredjedel,såväl 30Näramän. procent, avsom en

påskulle viljaunder de arbetade mindre de1997 göraänattuppgav
andelen 14grund arbetsmarknadsskäl, bland männen procent.varav

ochfrån under 1990kvinnornas del har andelen ökat 13För procent
gäller be-förändringenfrånfor Den störstamännen procent.sex

hovsanställda där 46 kvinnorna och 35 männenprocentprocent avav
deltidsarbetslösa.är

deltidsarbetslösauppgifterna i framgår inte alla dessaAKUAv om
skulle vilja arbetaheltid. enda vi deskulle vilja arbeta Det är attvet

democksåde för närvarande Vi 14gör.än att procentvet somavmer
samtidigthel- eller deltidtidsbegränsad anställning studerar påhar en

kande arbetar. vänder påOm säga attresonemanget manmansom
och vill inte arbetanöjda med sin veckoarbetstid80 ärnära procent

fler timmar.

blandvanligTidsbegränsad anställning9.6

utomnordiska medborgare

1990-talet harinvandrade till Sverige underDe möttpersoner som
arbetslös-speciellt svårigheter på arbetsmarknaden attstora genom

underinvandrarnahar varit så hög. 40heten Närmare procent av
Mellan-tredjedel frånfrån f.d. Jugoslavien,1990-talet har kommit en

Afrika.fråndelar Asien, ochoch övriga 12 procentöstern caav

påSvårt arbetsmarknadenkomma inatt

yrkeskunskaper harefter ochInvandringens sammansättning ursprung
yrkesarbetareefterfrågadestiden. Under 1950-taletvarierat starkt över

1970-taletoch i börjanspecialister medan det under 1960-taletoch av
Underarbetskraft till industrin.efterfrågades främst okvalificerad

utsträckninginvandrare italet och 1990-talet har många1980- stor
sig till servicesektom.sökt

medborgarnasminskade utomnordiskaRedan under l980-talet de
situatio-arbetsmarknadsläge.deltagande i arbetslivet Närtrots ett gott

hälftenförsämrades drastiskt under förstaarbetsmarknaden avnen
således fin-utvecklingen. kan1990-talet förstärktes den negativa Det

utomnordiska medborgarnaslångsiktig trend till deatten mernas
deltagande i arbetslivet minskar.

° invandrare, 1998:1.Utredningsenhet, Arbetsmarknaden för UraAMS
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Antalet utomnordiska medborgare i åldrarna 16-64 år uppgick år
1997 till 252 vilket000 fördubbling jämfört medär 1980.änmer en
Trots denna ökning antalet sysselsatta ungefär likaär många 1997

1980. Det betyder sysselsättningsgraden har sjunkit frånattsom
74 till 35 mellan de båda åren. deAv svenska med-procent procent
borgarna 73 sysselsatta år 1997.procentvar

Sysselsättningsgraden bland de utomnordiska kvinnorna mycketär
låg, endast 29 under 1997, medan något högre,procent männens är
42 svenskaFör medborgare andelama respektive74procent. var
71 procent.

Flera näringar har lika betydelse förstor utomnordiska försom
svenska medborgare

Ur sysselsättningssynpunkt har flera näringar lika betydelse förstor
utomnordiska medborgare för svenska medborgare. fjärdedelEnsom

de utomnordiska medborgarna arbetar inom tillverkningsindustrin.av
Det något högre andel för samtligaär anställda i landet.än Inomen
näringama handel och kommunikation, företagstjänster, utbildning
och forskning arbetar ungefär lika andel de anställdastor utomnor-av

Ävendiska medborgarna de svenska medborgarna. inomsom av per-
sonliga tjänster arbetar många utomnordiska medborgare och då sär-
skilt inom hotell- och restaurangverksamheten.

En tredjedel har tidsbegränsat jobbett

tredjedelEn de utomnordiska medborgarna har tidsbegränsadav en
anställning. Motsvarande förandel samtliga i landet 14,6är procent.

Med den låga sysselsättningsgrad de utomnordiska medbor-som
har, 35 jämfört med svenska medborgareprocent 73garna procent,

innebär det det totala antalet med tidsbegränsad anställning,att av en
509 fem000, utomnordiskaär medborgare.procent
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Tabell 9.7. idsbegränsat anställda. 100-tal ochT Antal i procent av
totala antalet anställda. Fördelning Samtligapå näringsgren. resp.
utomnordiska medborgare. AKU 1997.

samtligaTidsbegränsad Procent Fördelning på närings-anst. av
anställda gren

Näringsgren Samtliga Utom- Samtliga Utom- Samtliga Utom-
antal nordiska nordiska nordiska

medb. medb. medb.
Jord-, skogsbruk 25,094 1 25,3 1,1 0,5
Tillverkning 583 33 7,7 17,7 21,6 24,1
dv: Verkstadsindustrin 205 12 5,8 l 1,7 10,2 13,4
Byggverksamheten 251 6 15,0 60,0 4,8 1,3
Handel kommunikation 853 32 13,3 27,8 18,3 14,90
dv: Handel 18 13,6 23,7 11,6553 9,9
Företagstj. finansiella sekt. 25 12,3 23,6462 10,7 13,7

forskningUtbildning 45 19,1 50,0578 8,7 11,70
Vård 19,1 46,2l 432 61 21,5 17,1o omsorg
Personl inkl. hotellrestaur 48 25,4 40,7 7,2638 15,3
Offentl. forvaltn. 256 14,6 33,2 100 1005 091

framgår finns få tidsbegränsat anställdaSom tabell 9.7 inomav
förvaltning.byggverksamheten och offentlig andelen ändå blirAtt

huvudhög beror på näringama sysselsätter fåöver tagetatt utomnor-
diska medborgare.

Regional utveckling9.7

regionala bilden figur visar det har skett föränd-Den 9.6 att stora
andelen anställning.ringar har tidsbegränsad deIav personer som en

flesta län har andelen tidsbegränsat anställda ökat jämfört med år
Förändringen varierar kraftigt mellan länen.1987.
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Figur 9.6 Andel samtliga anställda har tidsbegränsadav som an-
ställning. årsmedeltalAK U och1997 198

ZCBSHAMlNYUDXIWGVOETAFKRi
D C BD19 7

de storstadslänenI den privata tjänstesektom den domine-ärtre
rande näringsgrenen. Den cirka 40 i Göteborgs- ochutgör procentca
Malmöregionen och 50 i Stockholmsregionen. Dennära procent
offentliga sektorn den näringen i de delarna landetär största norra av

ganska i landets mellersta delar. Flera länen i Syd-är ävenstormen av
och Mellansverige har betydande industrisektor, utgören som

tredjedel den totala näringsstrukturen.uppemot en av
Näringsstrukturens sammansättning kommer ha viktig bety-att en

delse för utvecklingen i de enskilda länen. Polariseringen mellan väx-
ande regioner, med privat tjänstesektor, och glesbygds-storen
regioner, med minskande offentlig sektor, riskerar öka.atten

Stora skillnader i befolkningsstruktur mellan glesbygd och
storstad

Det inte enbart skillnader i näringsstmkturensär sammansättning
mellan olika län och regioner. Om delar in landets kommuner iman
olika regioner efter invånarantal finner vi det också skilläratt stora
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"nader i befolkningsstrukturen mellan glesbygd storstad. Gles-och
bygden befolkningsmässigtoch de mindre regionerna, framför allt

glesbygden, har andel befolkningen äldrestörre är ännorra en av som
år. skillnaderna mellan regionerna finns åldersinter-55 De istörsta

vallet år. Stockholm dessa hög andel,25-34 I åttautgör överen pro-
befolkningen. Motsvarande andel glesbygden ochicent av norra

procent.södra Mellansverige Mycket talar för denär attca sex nu-
varande utvecklingen med inflyttning till stor-en av yngre personer

universitets- ochstadsregioner, högskoleregioner kommer fortsätta.att

Flest tillfälligt anställda i den glesbygdennorra

Antalet fast anställda har minskat med i tätbygden22 procent norra
och glesbygden mellan åren och storstadsom-1990 1997. Inorra
rådena, Stockholm och Göteborg, minskade antalet med 15 procent.
Malmö, skiljer sig från övriga storstadslän betydligt krafti-genom en

minskning, jämförbar med städer och20 Den är störreprocent.gare
södra Mellansverige. Antalet tidsbegränsat anställda har ökat i alla
regioner.

figur 9.7 framgår det i den glesbygden andelenAv äratt norra som
tidsbegränsat anställda högst, 19 hög andel finns iEnär ävenprocent.

tätbygden och Malmöregionen. procentuella ökningenDennorra av
antalet tidsbegränsat anställda har däremot i Stockholm,varit högst
där antalet ökade med 50 procent.

l Källa: SCB
Stockholm/SödertäljeA-regionH1
GöteborgsA-regionH8

H9 Malmö/lund/Trelleborg
H3 Större städerKommuner med 90 inom kilometers radie från000 invånare 30änmer

kommuncentra
H4 SödraMellansverigeKommuner med 27 och mindre invånareinom000 90 000än anmer

30 kilometersradiefrånkommuncentrum
med 300000 invånareinom 100kilometersradiefrån punktsamt änmer samma

Norra tätbygdenKommuner med 27 mindre 000 invånareinom 30H5 000 och 90än ånmer
kilometersradiefrånkommuncentrumsamt

medmindre invånareinom kilometers från300000 100 radie punktän samma
glesbygden medH6 Norra Kommuner mindre 27 000 invånareinom 30 kilometersradieån

från kommuncentrum.
Z AMS Utredningsenhet, Regionala arbetsmarknader, Ura 1996:11.
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Figur 9.7. Andel tidsbegränsat anställda anställda.% samtligaav
årsmedeltal.AK U
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Olika anställningsformer dominerar i de olikatyper av
regionerna

iStockholmsregionen det andelen projektanställningarI och be-är
hovsanställningar ökat bekostnadhar alla andra tidsbegrän-som av
sade anställningsformer. kan hänga medDet utvecklingen isamman
de näringsgrenar har ökat i Stockholm mellan åren 1987 ochsom
1997, nämligen Finansverksamhet, företagstjänster, utbildning och
forskning personliga tjänster, hotell ochsamt restaurang.

Vi sedan tidigare den andelen tidsbegränsat anställdastörstavet att
i landet inom ñnansverksamhet och företagstjänster består av pro-
jektanställda, så det rimligt den ökningenär störstaatt anta att av pro-
jektanställningar finns just här. femtedelCa landets sysselsattaen av
inom denna näringsgren finns i Stockholm. Den anställnings-största
formen vikariat och Stockholmsregionen ha ökatär är attensam om
denna anställningsform mellan 1990 och alla regioner,1997. I övriga
inklusive riket, har antalet minskat. Andelen behovsanställda allaav
tidsbegränsat anställda lägst i landet i Stockholmsregionen, 17är pro-

ändå anställningsformDet har fördubblats. Avärcent. änen som mer
dem har denna anställningsform drygt tredjedel deattsom uppger en
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arbetsmark-grundkan få detarbete inteönskar avmenmer
nadsskäl.

iGöte-finnsStockholmsregionenutveckling iMotsvarande som
tillverkningsindustrilandetsfemtedeldärborgsregionen, avca en

kraftigt,ökat mycketharbehovsanställdaAntalet projekt- ochfinns.
behovsanställdaandelenStockholmsregionentill skillnad från ärmen

behovsanställdaprojektanställda. deandelen Avfler än uppger ca
Stockholms-andel iMotsvarandedeltidsarbetslösa.hälften de äratt

tredjedel.regionen är en
i dehögreiMalmöregionenanställdaAndelen tidsbegränsat änär

anställdaantaletStorstadsläneniStorstadslänen. Liksomövriga ärtvå
behovsanställdaförökningstaktenvikariat denpå största mengruppen

iharstorstadslänen. Läneti de andrahögre settstortär än samma
skiljer sigbåda länenoch deGöteborgsregionennäringsstruktur som

inomsysselsättningengällerfrämst vadStockholmsregionenfrån
andel denlägrebetydligtde harföretagstjänster, därfmans- och aven

sysselsättningen.totala
tidsbe-andelenliggerMellansverigeoch södrastäderI istörre

omkring 14.6 Detrikets nivå,anställda ungefär på procent.gränsat
tidsbegränsadvad gällerskillnaderinga specifikafinns typstörre av

andelprojektanställning,undantaganställning, möjligen med varsav
harAndelen kvinnori riket.lägresysselsättningen något änär somav

medan däremoti riketlägreanställning någottidsbegränsad änären
denivå iriketsprojektanställning liggeri störreandelen kvinnor nära

städerna.
anställda,tidsbegränsattätbygden har 16Norra procent norra

Ökningen har varitoch 1997mellan 1990glesbygden 19 procent.ca
i riket 30medan denmåttlig, omkring 11-12 näraprocent, pro-var

gles-skiljersäsongarbeteframför allt andelen iDet ärcent. norrasom
tids-de12landetfrån övriga delarbygden procentatt avcaav genom

Andelensäsonganställning.begränsade anställningama är somen
anställdatidsbegränsatdeobjekt-/projektanställning ärfinns i av

procent.riket 9,8glesbygden,också hög i 12,1 procent

MellansverigeSvårare få södraglesbygd ochheltidsjobb iatt

fast och tids-och mellanregionerbåde mellanskillnaderDet är stora
heltidsarbete.fåmöjlighetendet gällerbegränsad anställning attnär

betyd-Storstadsregionerna harframgårnedanstående figur 9.8Av att
i riketdeltidssysselsättningpåtvingadhar änligt färre enpersoner som

glesbygdenarbetsmarknaden finns iregioner.och övriga Sämsta norra
Mellansverige.södraoch
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Figur 9.8 Andel med fast respektive tidsbegränsad anställning ärsom
deltidsarbetslösa. AK U årsmedeltal 199
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Det två tidsbegränsatär anställda dominerar blandgrupper som
dem deltidsarbetslösa, vikariatär och behovsanställda. Det ärsom
särskilt de behovsanställda, arbetar mindre de skulle viljaänsom

i riket 42 igöra, södra Mellansverigeär och glesbygdenprocent, norra
50 de behovsanställdaär deltidsarbetslösa, Motsvarandeprocent av

andel för Stockholmsregionen 30är procent.

9.8 anställdaDe och på den flexiblasynen
arbetsmarknaden

Under 1990-talet har halv miljon människor förloratöver sin fastaen
anställning. Under period har antalet tidsbegränsat anställdasamma
ökat med 140 000. Relationema mellan fast och tidsbegränsatca

Åranställda har förändrats kraftigt. 1990 hade tio deprocent av
anställda tidsbegränsad anställning och denna andel har ökat tillen
drygt 15 år Vi1998. har också kunnat kapitel 9.2 deprocent attse
flesta nyanställningar tidsbegränsade anställningar.är
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Är anställnings-med sinarbete nöjdamed tidsbegränsatpersoner
Är fram-iblandanställning det så,fasteller vill de haform somen

jobbföredrar tillfälligaungdomardebatten,ställs i den allmänna att
har utred-dessa frågorfå påanställningframför fast För att svar

ordinariecentralbyrånstill Statistiskatilläggsfrågorställtningen
november 1998.underarbetskraftsundersökning AKU

Syftet med frågorna är att

tidsbegränsadefasta respektiveattraktionskraften hosundersöka0
anställningar,

skiljerönskad anställningsformuppfattningungdomars om0 se om
åldersgrupper,från andrasig

missnöjdabland demomställningsbenägenhetenundersöka ärsom0
tänka sigindividen kananställningsfonn, dvs. vad göramed sin att

anställningsfonnen.den önskadeför fåatt

anställningsformenattraktivaanställning denFast är mest

eller tidsbe-har fastdemResultaten visar 95 procentatt som enav
före-anställning. Endastfastanställning vill hagränsad procenttreen

ställning.inteoch kananställning tvåtidsbegränsaddrar taprocenten
tidsbe-Bland dekvinnor ochskillnader mellanfinns inga män.Det

bland de fastanställning,ha fastvillanställda 87 procentgränsat en
anställda 96 procent.
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Figur 9.9. Fråga AKU: Om du skullei välja mellan ha den anställ-att
ningsform du har dag och ha alternativi form, vilken skulle duatt en
föredra

Svar hån Svar från
Fast anställda idsbegzänsatT anställda

Tidsbe Vetgr ve .e2%2°/° Tndsbegr. 3%
10%

FastFast
37%96%
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De tidsbegränsat anställda föredrar denna anställningsformsom
består till två tredjedelar missnöjda med sittärav personer som nuva-
rande yrke eller sina arbetsuppgifter, hälften ungdomar underärvarav
25 år. förklaringEn kan inte har det arbete helstattvara om man man

Ävenvill ha spelar anställningsforrnen mindre roll. bland fast an-
ställda det högrei grad missnöjeär med yrket kangör attsom man
tänka sig anställningsfonn.en annan

Uppfattningama mellan i olika former tidsbegränsadpersoner av
anställning varierar. Mest angelägna fast anställning ärom en perso-

i arbetsmarknadspolitiska åtgärder och därefter kommerner personer
har vikariat, provanställning eller praktikarbete. Projektanställda,som

säsonganställda och särskilt feriearbetande skiljer sig från ipersoner
andra tidsbegränsade anställningar något högre andelatt ärgenom en
nöjda med den nuvarande anställningsfonnen.



anställningaridsbegränsade 209TSOU 1999:27

Även fast anställningungdomar vill ha

detåldersgruppersig påtagligt från övrigaUngdomar skiljer inte när
villåldrarna 16-24 år 83gäller önskan ha fast arbete. Iatt ett pro-om

Bland defem inteha fast anställning medan vet.procentcent en
med hafemtedel nöjdaungdomarna, år,16-19 är attyngsta enen

förvånande eftersomintetidsbegränsad anställning. Resultatet är
med studier.arbetede ungdomarna kombinerarmånga yngstaav

anställningvill ha faståldrarna har andelenRedan i 20-24 år som
fastkvinnor vill haflertill Någotökat 90 änmänprocent. ungaunga

anställning.

Många missnöjda medtidsbegränsat anställdade ärav
nuvarande yrke

yrke de helstundersökningen arbetar i detfrågan deltagarna iPå om
ja.vilja ha i framtiden knappt 70skulle procentsvarar

önskat yrke.anställdaAndel fast och tidsbegränsat9.10 iFigur
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Förvånansvärt många med fast anställning, har inte30 procent,en
det önskade yrket eller de arbetsuppgifter de helst vill ha i framtiden.

tydligt ändåMest med tidsbegränsad anställning inteär att personer en
har det önskade yrket. hälftenNärmare vill ha yrke ellerett annat
andra arbetsuppgifter. Det endast bland praktikanställdaär som unge-
fär andel dem med fast anställning, nöjda. En tvåärsamma som av
anställningsformer har vuxit kraftigt under 1990-talet be-ärsom
hovsanställda och bland dem endast drygt 40 nöjda med sittär procent
yrke eller sina arbetsuppgifter. andra kraftigtDen växande arbets-
formen, projektanställda, uppvisar betydligt fler nöjda. Räknatärsom
i antal anställda innebär det redovisade miljonöverattovan en
anställda inte har det yrke eller de arbetsuppgifter de helst vill hasom
i framtiden.

Om bortser från den åldersgruppenyngsta ärman personer som
arbetar inom byggnadsverksamhet figur 9.11 nöjda med sittmest
yrke. Därefter följer de arbetar inom hälso- och sjukvård.som

AndelFigur 9.11 tidsbegränsat anställda önskat yrke, för-iärsom.
delning på näringsgren.
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endast fjärdedel nöjdarestaurangnäringenhotell- ochInom är en
missnöjda med hadessutomsamtliga dessamed yrket och är att enav

arbetar inom hemtjänstenBland demtidsbegränsad anställning. som
mednio tio missnöjdamed yrket medannöjda60 ärär procent av

anställningsformen.

missnöjda medanställda i önskat yrke ärTidsbegränsat mest
anställningsformen

anställningsformenmissnöjet medanställdaBland de tidsbegränsat är
missnöjd.nöjd med sitt yrke Detär äränärstörre om manom man

nuvarande yrke, såinom sitttroligt vill arbeta äratt man merom man
hellre skulle viljaanställning,få fastangelägen änatt manomom en

tillträde tillanställning ocksåyrke.arbeta inom något Fastannat ger
ochkompetensutvecklingkarriärmöjligheter,bland störreannat

arbetsplatsen.inflytande på

fördelatmed anställningsform påAndel nöjda9.12. sinFigur ärsom
missnöjda högerstapel ellermed yrketde nöjda vänster sta-ärom

med yrket.pel
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Av ovanstående figur framgår9.12 exempelvis de säsong-att
anställda, nöjda med sitt yrke, också nöjda med sinär ärsom mer
anställningsform i andra former tidsbegränsad anställ-än personer av
ning. Objekts-/projektanställda nöjda med sin anställningsformär mer

andra de missnöjdaän med sitt yrke eller sinaäven när ärgrupper,
arbetsuppgifter. Möjligen kan det så denna anställningsform iattvara

utsträckning andrastörre anställningsfonner självvald ochän är att
missnöjet därför inte blir lika projektet inte alltid detäven ärstort om
önskade. Personer har vikariat, provanställning och behovs-som
anställning däremot missnöjda andraär änmer grupper.

Omställningsberedskapen varierar med anställningsform och
tillfredsställelse med yrke

Som tidigare har framgått ville 87 de tidsbegränsatprocent av
anställda hellre ha fast anställning. frågornaEn till dessaen av perso-

vad de skulle kunna tänka sig för få fast anställ-göraatt attner var en
ning. Den attraktiva formen för förändring utbilda sig förmest är att

få bredare kompetens. fjärdedelEn de kan tänkaatt sigattuppger
detta. femtedelEn kan tänka sig byta yrke eller arbetsuppgifter ochatt
för knappt femtedel utbildning till yrke alternativ.är Fåett nytt etten

kan tänka sig flytta till eller ändra sittatt ort attpersoner en annan
arbetsschema. Ungefär 20 vill inte några förändringargöraprocent
alls. Bland dem inte vill några förändringar finns degörasom som

de har provanställning och kommer få fast anställ-att attuppger en
ning inom framtid.näraen
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Omställningsbered-anställda, år.idsbegränsat 16-649.13. TFigur
anställning.för få fastskap att
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kan drygt 60ovanstående figur 9.13framgårSom procent avav
yrkesbyte eller någontänka sigfast anställningvill hadem ettensom

denferiearbetande, finnsutbildning. Vid sidan störstaform avav
behovsanställda.och Ung-omställningsbenägenheten bland säsong-

äldre.inställda på omställningunder år ocksådomar 25 änär mer
beroende påvarierarVilken kan tänka sigomställningtyp manav

omställnings-attraktivaanställningsforrn har. Denvilken mestman
utbild-anställningartidsbegränsadeflesta ärformen for de typer av

särskiltdettasäsonganställdakompetens. Blandforning bredare är
framträdande.

tillutbildningår,åldrarna 16-24undantar ungdomar i ärOm man
undersökningsgmppentänkbart för drygt tioyrke procentett nytt av

behovsanställda. Attochbland projekt-företrädesvisoch då säsong-,
alter-tänkbaradetarbetsuppgifter framståryrke ellerbyta mestsom

arbetsmarknadspolitiskaitredjedelar demfor tvånativet ärav som
sig forde vill utbildadäremotåtgärder. Få dem ett nyttattsvararav

yrke.
intetredjedel denöjda med sitt yrkeBland dem säger attär ensom

anställning.få fast Drygtförintresserade ändra något attär att enav
kompetensfå bredareutbildning förfjärdedel tänka sigkan atten
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medan endast intresseradeär utbilda sig tillprocent att ettsex nyttav
yrke. Bland dem har tidsbegränsad anställning och samtidigtsom en

deltidsarbetslösa kanär 10 tänka sig ändra schema ellerprocent att
arbeta på andra tider. De också benägnaär utbilda sig för bre-attmer
dare kompetens dem arbetar heltid.än som

Bland dem missnöjda med yrket detär fåtalär ettsom som uppger
de inte vill ändra något. De mycket positivaatt till förändringar,är

såväl till byta yrke eller arbetsuppgifter tillatt utbilda sig förattsom
bredare kompetens eller till yrke.ett nytt

Fast anställda missnöjdaär med yrket eller arbetsformensom

Cirka 30 de fast anställda, omkring 900procent 000 ärav personer,
inte nöjda med yrket eller har inte de arbetsuppgifter de skullesom
vilja ha i framtiden. deInom flesta näringsgrenar det cirka tred-är en
jedel inte nöjda med yrket. Någraär näringsgrenar avviker docksom
från detta Drygt 40 demmönster. mellan 20 och 64 årprocent av som
arbetar inom hotell- och restaurangverksamheten inte nöjda medär
yrket och knappt 40 inom kommunikationer. nöjdaMest medprocent
sitt yrke inom jord- ochär skogsnäringen, offentlig förvalt-personer
ning och hälso- och sjukvården.

Bland dem har fast deltidsanställning finns få miss-ärsom som
nöjda med anställningsformen. Inom till exempel service och hem-
tjänst för äldre finns ingen fastmed anställning missnöjd medärsom
arbetsfonnen, inte heller bland de deltidsarbetande. Det endastär
bland tidsbegränsat anställda missnöjet med anställningsformensom

mycket i dennaär stor grupp.
mycketEn liten bland dem har fast anställning skullegrupp som en

hellre vilja ha tidsbegränsad anställning. Drygt fjärdedel demen en av
skulle vilja byta yrke eller på andra arbetsuppgifter medanprova en
tredjedel kan tänka sig utbilda sig till yrke eller utbildaatt sigett nytt
för få bredare kompetens. En fjärdedelatt skulle vilja ändra arbets-en
formen så de kunde jobba intensivt under periodatt för atten senare
kunna längre ledighet. Bland kommentarerta spontanaen attanges en

anställningsform troligen skulle ekonomiskt lönsam,annan vara mer
leda till intressantare arbetsuppgifter eller möjligheterstörre attge
påverka sitt arbete. Att det skulle ekonomiskt lönsamt attvara mer
byta anställningsform kan möjligen bero de löner haratt som man
inom den offentliga sektorn jämfört med lönerna inom bemannings-
branschen.



idsbegränsade anställningar 215TSOU 1999:27

arbetsvillkorochArbetsmiljö9.9

i formarbetsmarknadenförändringar på1990-talets dramatiskaHar
omorganisationer,arbetslöshet,hotarbetslöshet,hög nyaomav

människorspåverkatföretagsmönsterochanställningsmönster nya
möjligheternaarbetsmiljöfrågori Har rapporteraagerande att om

Åanställdatidsbegränsatpåverkat desärskiltarbetsmiljöbrister i ena
räddaarbetentidsbegränsademed ärsidan finns bilden att personer

förjustfinns bildensidanandramissförhållanden, å attpåpeka attatt
deifrån",våga sägaskulle deanställning såtidsbegränsadde har en

lojalitethar någonde inteeftersomförlorainte ha något attskulle att
upprätthålla.

arbetsmiljödialogenfungerarHur

arbets-studie visargenomfördnyligenResultat från att en svagen
kritikanställning, dämpartidsbegränsadformmarknadsposition, i av

anställda detfastJämfört med störreärarbetsgivare.gentemot en
otillräckligade haranställdaandel tidsbegränsat attrapporterarsom

gällersäkerhetsfrågor. Detochskydds-arbetsmiljö,kunskaper om
Blandrespektive 2542utsträckningkvinnor i procent.än män,större

Desåväl kvinnorblandandelen hög män.behovsanställda är som
han-bransch. Mestgäller ärotillräckliga kunskaperna extremoavsett

otillräck-anställdade tidsbegränsathälftendärdeln, än angeravmer
anställda 26tidsbegränsatBland de procent attliga kunskaper. angav

haroch demutbildningnödvändigtillfått tillgång ettde inte somav
detta.tredjedelvikariat det uppgavsomvar en

ifrån" anställdatillfälligtSvårare försägaatt

arbetsplatsen försvårasförhållanden påifrånViljan sägaatt avom
tidsbe-detyckeranställning. Så 30tidsbegränsad procenthaatt aven

branscherna. Inomskillnader mellanfinnsanställda. Härgränsat
anställ-tidsbegränsadedentyckerdet 39industrin attär procent som

kommunikation 18andelen inommedan är procent.försvårarningen
möjligheternaförsvåraranställningsformen40Drygt attprocent anser

arbetsvillkor. Svå-ocharbetsmiljösynpunkter påför sinagehörfåatt

arbetsmiljödialogen.3 anställda ochTillfälligtS:G, GöranssonAronsson
hälsaArbete och 1998:3.



216 idsbegränsadeT anställningar SOU 1999:27

få gehör har behovsanställda,rast att 47 och vikarier, 44procent, pro-
Kvinnorna har betydligtcent. svårare få gehör änatt männen.

Aronsson Göransson påpekar allt fler kommer arbeta iatt attom
tidsbegränsade anställningar och dessa anställningsfonner försvårar
kritik och försvårar möjligheterna få gehör för arbetsmiljösyn-att
punkter kan det diskuteras sådan situation iär överensstäm-om en
melse med gällande Arbetsmiljölag.

Arbetsvillkoren har förändrats

Förlusten halv miljon arbetstillfällen under början 1990-taletav en av
beror inte enbart på företag har slagits Många organisationeratt ut.
har också på organisera och slimma" sina företag.passat att Detom
har medfört den personal blev kvar har fåttatt fler och varie-som mer
rande arbetsuppgifter. Tillfälliga arbetstoppar har i ökad omfattning
lösts använda tidsbegränsat anställda.att För belysa olikagenom att
anställningsfonner och dess arbetsvillkor liksom förändringar i dessa
har Arbetslivsinstitutet gjort fördjupad analys den senasteen av
undersökningen från SCB:s Arbetsmiljöundersökning.

Arbetsuppgifterna har blivit fler

undersökningenAv framgår 40 och 39att männenprocent procentav
kvinnorna innehållet i arbetet under deatt tolv måna-av senasteanser

derna har förändrats så fler olika arbetsuppgifteratt gör tidi-änman
Förändringar särskilt vanliga bland demär med fast heltid,gare. som

jobbar övertid, och bland projektanställda. Nästan ingen säger att
arbetsuppgifterna har blivit färre.

Kraven ökar bland allt fler anställda

Drygt 60 kvinnorna och 57procent upplevermännenprocentav av
de har alldeles för mycketatt Via s.k. kravindex,göra.att ett som

består medelvärdet fyra variabler, konstateras kvinnor oftareav attav

4 Anders Wikman, Arbetslivsinstitutet, Alf Andersson och Madeleine Bastin,
SCB, Nya relationer i arbetslivet 1998. SCB: Arbetsmiljön 1997, SCB
1998.
5 Defmierat Tvungen dra in på luncher/arbeta stressigt arbete,att över,som:
arbetet kräver uppmärksamhet koncentration, har alldeles för mycket0 att
göra.
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de har kravfyllda arbeten. vanligast medDetän män ärattuppger
krav bland fast heltidsanställda med övertid. tidsbegränsadeInom

krävandearbeten tenderar arbeten projekt-vanligast blandatt vara
anställda och minst vanliga bland dem med övriga tidsbegränsade
anställningar vikariat. Tendensen i arbetslivet tydlig: kravenän är om-
fattar allt fler anställda och särskilt tydlig bland kvinnor.är

inflytandeKontroll och över arbetet minskar

Mellan till har andelen1991 1997 anställda upplever bristandesom
kontroll och inflytande män.arbetet ökat för såväl kvinnoröver som
Särskilt har möjligheten själv bestämma arbetstakten minskat på-att
tagligt. verkar rimligt ökad medförDet på de fast anställdaatt en press

känner frihetsgraden har minskat med ochäven äratt attman om man
beslutar arbetets uppläggning. Kanske innebär ökningen ande-om av
len tidsbegränsat anställda andel dessa efter hand ställsstörreatt en av
utanför den fasta käman och därigenom får minskad grad in-en av
flytande.

vanligast med brister iDet inflytandet for såväl kvinnorär som
bland deltidsarbetande och tidsbegränsat anställda, med undantagmän

projektanställda. Inflytandet för projektanställda medligger i nivåav
anställda,fast vilket kan tyda på ganska hanterlig och stimulerandeen

Övrigasituation. tidsbegränsat anställda har relativtär en grupp som
krav på sig i arbetet och samtidigt ochsmå låg grad kontrollen av

inflytande.
kan detMan påstå arbetsuppgiftemas i huvudsakäratt art som

möjligheterna till inflytande, fastarbetsgivarens valavgör men av
tidsbegränsadeller anställning och heltid eller deltid integreradär en

del fonnandet arbetsorganisationen". 7avav

6 Deñnierat Liten möjlighet själv bestämma arbetstakten, kan sällanattsom:
bestämma uppgifterolika ska sällan med och beslutar detnär göras, är om

arbetets upplägg, har alldeles for litet inflytande det arbetet.överegna egna
7 Wikman,Anders Arbetslivsinstitutet, Alf Andersson och Madeleine Bastin,

Nya relationer i arbetslivetSCB, 1998.
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får kompetensutveckling9.10 Vem

Det de fast anställda arbetar heltid och har högskoleutbild-är som en
ning i första hand får utbildning betald arbetstid. Kvinnor fårsom
utbildning i utsträckningstörre än män.

Tabell Andel de fast respektive tidsbegränsat9.8. anställdaav som
deltagit utbildning under halvåret1:a 1997. 18Procent.i

anställ- Tidsbegränsad TotaltFast
ning anställning

Män 41 18 35
Kvinnor 45 25 40
Samtliga 43 22 38
ARBETSTID

timmar1-19 19 13 15
20-34 timmar 39 21 34
35- timmar 45 24 40
Samtliga 43 22 38
UTBILDNINGSNIVÅ

årHögst 9 31 8 25
Gymnasiet 39 24 35
Högskola 58 32 53
Samtliga 43 22 38

ÖDELSELANDF
Sverige 44 22 38
Övriga Norden 38 26 35
Utomnordiska 3 1 18 26
Samtliga 43 22 38
SEKTOR
Offentlig sektor 54 30 50
Privat sektor 37 17 32
Samtliga 43 22 38

13Statistiska meddelanden, Personalutbildning och1996 1997, U 39 SM 9701,
Örebro.SCB
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åtAntal utbildningsdagar kompetensutvecklingägnassom

Antalet utbildningsdagar minskade med dagar eller30 000 0,3 procent
mellan 1997.1996 och statistik intemutbildning framkommerI över

skillnader mellan olikastora grupper.
Generellt gäller högre utbildning den anställde har destoatt mer
kompetensutveckling. högskoleutbildningmed fick iPersonerav

genomsnitt 6,9 dagars utbildning medan med grundskolapersoner
bakgrund fick 5,3 dagar. Genomsnittet för hela arbetsmarknadensom

6,4 dagar.var
Bland LO-anslutna medlemmar hade deltagit i31 utbild-procent

ning minst halv dag under första halvåret Bland1997. TCO-med-en
lemmar andelen 52 och bland SACO-medlemmar 61 procent.var
Genomsnittet för hela arbetsmarknaden 38 procent.var

de äldstaDet och de får minst utbildning.är Inomyngsta som
fick16-24 år de anställda utbildning i24 medeltalprocentgruppen av

5,2 dagar och bland de äldsta fick55-64 år, 35 utbildningprocent
under dagar.4,6

Ett urval näringsgrenar

Det sammanfattande måttet, andel arbetstiden föravsätts ut-av som
bildning, visade skillnader mellan olika delar arbetsmarkna-stora av
den för det första halvåret andelen tid1997. Högsta uppmättesavsatt
for näringsgrenen utbildning och forskning för den landstings-samt
kommunala och statliga sektorn, arbetstiden.5än procentmer av

andelenLägsta tid fanns inom handel och kommunikationer,avsatt
personliga och kulturella tjänster, där hotell och ingår,restaurang
knappt 2 vård ochInom något tidprocent. avsattes änomsorg mer
inom industrin och den finansiella sektorn. Genomsnittet för hela
arbetsmarknaden mindre än tre procent.var

Andra statistikkällor

19982°Wikman redovisar andelen deltagit i utbildninget som
under de tolv fördelatmånaderna på fast och tidsbegränsatsenaste
anställda. Generellt har kvinnor fått utbildning Bland fastän män.mer

9 Statistiska meddelanden, Personalutbildning och1996 1997, U 39 SM 9701,
Örebro.SCB

2° Anders Wikman, Arbetslivsinstitutet, Alf Andersson och Madeleine Batin,
SCB, Nya relationer i arbetslivet.
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utbildninganställda heltidsarbetande kvinnor fåtthar 55 procentca
medan motsvarande andel Bland tidsbe-för 45ärmännen procent.

vikariatanställda det de och anställda påprojektanställdagränsat år
får kvinnorna och respektive 3540 30mest, procentsom ca pro-av
bland anställda fickBland övriga tidsbegränsat 21männen.cent pro-

kvinnorna och 24 utbildning.männencent procentav av
förstärkerAv sagda tycks det intemutbildningenovan som om

fast ochskillnaderna mellan hög- och lågutbildad liksom mellan dem
dem med tillfälliga jobb. Möjligheter kompetensutveckling kantill
komma bli konkurrensmedel rekryterar eftertrak-företagennäratt ett
tade yrkesgrupper.

Får de tidsbegränsat anställda fast9.11

anställning

språngbrädaviktig fråga tidsbegränsade anställningarEn är ärom en
till fasta jobb för tidsbegränsadEtt argumenten att acceptera enav

fastanställning den så småningom leder fram till anställning.är att en
flesta anställningar betraktasOm det så, kunde de tidsbegränsadeär

former provanställningar dänned värdefulla förolika ochsom av vara
individemas möjligheter etablera arbetsmarknaden och fåsig påatt en
fast anställning.

Även minskar omfattande antalsysselsättningen finnsnär ett ny-
anställningar, miljon varje år. Under 1990-talets turbulens påca en

jobb ändock varitarbetsmarknaden har de försvunnit något flersom
de tillkommit. Anställningsformema också förändrats ochharän som

arbetslöshetmedfört fler tidsbegränsade anställningar med upprepad
följd också återanställningar till gamla arbetsplatser.som men

Antalet har arbetsmarknaden direkt tillkommit påpersoner som
fast har ianställning har minskat l990-talet. Flertaletunder helaen

stället fått börja med de drygttidsbegränsad anställning. Aven
nyanställningar960 000 gjordes under 701997 änsom var mer pro-

tidsbegränsad anställning.cent en

Fast anställda anställdarekryteras bland tidsbegränsat

frågan fastSvaret på tidsbegränsad anställning leder till enom en
anställning båda och nej. beror på hur räknar. OmSvaretär man

a utgår från de fasta anställningar har gjorts under åretman nya som
och varifrån de får anställning kommer, dvs. deras före-ser som en

arbetsmarknadsstatus, från degående eller b utgårom man personer
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anställning föregående kvartal ochlämnat tidsbegränsad undersom en
de befinner sig kvartal. vi också redovisar finns detSomnästaser var

variationer mellan olika näringsgrenar.stora
hög andel dem får fastVi kan därför påstå att en av som en an-

bland dem har tidsbegränsad anställning,ställning rekryteras som en
flesta med tidsbegränsad anställning fårdärmed inte desagt att en en

gjorts visar fastfast anställning. Studier dem fickattsom av som en
anställning under rekryterades 60 från tidsbegrän-1997, procentca en

9.l4.anställning figur Ungefär hade haft tillfälligsad 42 procent
hos arbetsgivare medan hade haft till-anställning 18 procentsamma

arbetsgivare.fälligt arbete hos en annan

Tidigare sysselsättning för fast anställda.9.14. 1997. Per-Figur nya
från fast jobb till fast jobb ingårgått inte.ett ett annatsoner som

i
arbetskraften

20%

Arbetslösa
Trdsbegr. 16%
anställda

l 60%

företagEget
4%

Utredningsenhet.Källa AMS

2 AMS Utredningsenhet, 90-talets arbetsmarknad, Ura 1998:5. Personer som
byter från fast anställning till fast anställning ingår inte. Antaleten annan
uppgår till 97 000 under 1997.ca
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Få jobbanställningar leder till fastatidsbegränsade

anställda får fast anställning.kan få tidsbegränsatVi också påstå att en
anställ-anställning efter tidsbegränsadfick fastAndelen ensom en

figur harframgår 9.15ning uppgick till under 1997. Som8 procent av
med undantag uppgångandelen minskat successivt sedan 1990, av en

andelbetydligt högreunder Vad också framgår1995. är att ensom
tidsbegrän-med har lämnatunder och jämfört 1990,1993 ensenare,

fort-allrablivit arbetslösa.sad anställning och Den största gruppen
anställning. anledningarnatidsbegränsad Endock hasätter att aven

dessa har minskat underfast anställningtill få får är attatt personer en
Tendensen har ocksåblivit bristvara.hela 1990-talet och därmed en

via tidsbegränsade anställningar,varit till sigknyta attatt personer
flexi-dragspel för uppnå maximalanvända dessa attettpersoner som

fast anställd personal.bilitet kostnaderna föroch reducera

blivit arbetslösa efterfått fast anställningAndelFigur 9.15. resp.som
Årsmedeltal.anställning.tidsbegränsad AK Uha lämnatatt en

12,0 - anställdaFastI
ElArbetsIösa10,0 A-A - -- ----------VV VV. - .---.-----.--V..V-..VVVrVV rVVr

8,0 ------------------------------------------------ ,---

6,0r zzzzm

4,01, zzzzzm

2,0-

0,0 s 1 : :ç : :4 r
1993 1994 1995 1996 19971990 1991 1992

redovisas ibygger på tvärsnittsdataOvanstående resultat som
resultaten indi-varit kunna redovisa påidealiska hadeAKU. Det att

individ underdå hade kunnat följa tvåvidnivå eftersom sammaman
de redovisas årsvis.med tvärsnittsdata Detår. problemenEtt är attav

tidsbegränsad anställningharinnebär exempelvis att en person som en
fast anställning under detoch fårunder det sista kvartalet år ett en

förfinns med i årsmedeltalet år Där-första kvartalet år två, inte ett.
kvartalsvis.flödesdata redovisasfinns med i deemot sompersonen
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fåFör uppfattning skillnaderna kanhur år 1995att ärstoraen om
tjäna exempel. Mellan det första och andra kvartalet ficksom
11,8 dem tidsbegränsad anställninglämnade fastprocent av som enen

Årsmedeltaletanställning. figur ficki visar 109.15 att procent en
fast anställning det året.

Skillnaderna i resultaten får fast anställningvilka varieraröver som
både med avseende på anställningsform. vinäringsgren och Om bör-
jar med näringsgren kan vi möjlighetenkonstatera fåstörsta attatt en
fast anställning finns inom den finansiella sektorn och inom tillverk-
ningsindustrin.

9.16. Andel tidsbegränsad anställning ochFigur % lämnatsom en
fastfått anställning. Fördelning på årsmedeltalAKUnäringsgren.
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Något däremot hög andel har fått fastsåoväntat attvar pass an-
ställning inom handeln. förklaring den höga andelenEn kan vara pro-
vanställda. Andelen fick anställning efter dennafastsom en var unge-

SCB: Bakgrundsfakta till Utbildningsstatistiken,Arbetsmarknads- och
1997:3.
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fär lika hög inom industrin och den finansiella sektorn, 40casom
procent.

Andelen fick fast anställning inom vård och samt ut-omsorgsom
utbildningsväsendet,bildning och forskning, dominerassom varav

Även kulturella tjänster,däremot låg under 1997. inom personliga och
fåvilka domineras hotell- och restaurangnäringen, detvar personerav

fick fast anställning.som en
Ovanstående resultat har beräknats begränsat antalett personer.

Eftersom tillhörighet i näringsgren beräknas aktuell sysselsätt-på
det inte med går tillningsstatus i har varit möjligt demAKU att ta som

fö-arbetslöshet eller lämnar arbetskraften. demFör egetstartarsom
näringsgren.antalet för litet för kunna brytas påärretag att

finns skillnader mellan olika tidsbegränsadeDet även typer av
anställningar vad gäller vilka i första hand leder till fastsom en
anställning. anställningsformer primärt syfteVissa har inte attsom

fast ned-leda till anställning, exempelvis feriearbete och praktik. Av
framgår chansenanstående tabell 9.9 provanställda har största attatt

med dennafå fast anställning, vilket också kan syftetsägasen vara
andel allaanställningsform. å andra sidan ganska litenDe utgör aven
syftar inte islutade tidsbegränsad anställning. Projektarbetesom en

utsträckning provanställning till få fast anställning.attsamma som en
möjligheterna få fast anställning har de behovsan-De sämsta att en

ställda de utgjorde dessutom ganska det totala antaletstoren grupp av
tidsbegränsad anställning.med Vikariat, denär största gruppen,som

leder inte heller i utsträckning till fast arbete.någon större

23 anställningBeräkningen omfattar dem har lämnat tidsbegränsadsom en
TF och gått till fast anställning FA dem har gått från tillTFsamten som

dvs. byter arbetsgivare eller finns kvar hos fortfarande harTF samma, men
tidsbegränsad anställning TF- / TF+FAFA 100.en
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Tabell 9.9. Andel fått fast anställning efter tidsbegrän-som m.m. en
sad anställning. Fördelning efter tidsbegränsat arbete vid före-typ av
gående intervju. AK U årsmedeltal 1997.

Arbetsmarknads- Nuvarande arbetsmarknadsstatus Fördelning
vid före- Fast Tidsbe-status Före- Arbets- i Avslutat tids-

gående intervjutillfälle lösagränsat AK begr.anst. anställn.tagare
Vikariat 7,1 78,8 0,2 6,6 7,4 33,7
Provanställning 32,6 55,4 0,3 8,2 3,5 7,5
Praktik 6,9 64,4 1,1 10,3 17,2 1,8
Feriearbete 4,6 34,6 0,5 4,6 55,9 8,4
Säsongarbete 4,8 60,5 1,2 17,3 16,1 5,0
Projektarbete 7,1 74,4 0,6 10,4 7,6 18,3
Behovsanställning 4,6 72,8 0,5 7,1 14,9 19,1
AMS-åtgärder 4,6 67,2 0,8 17,6 9,9 2,7
Samtliga 8,1 69,9 0,4 8,2 13,4 100

Vad också kan utläsa hög andel demär vid tidi-attman en av som
intervjutillfälle hade tidsbegränsad anställning fortsätter hagare atten

sådan. gällerDet särskilt vikariat, projektarbete och behovsanställ-en
ning. Det kan naturligtvis anställning, det kan ocksåvara samma men

Praktikarbete, säsongarbete och feriearbete medför, inte såvara en ny.
utflöde till antingenoväntat, arbetslöshet ellerett befin-stort att man

sig utanför arbetskraften kvartalet efter. Arbetsmarknadspolitiskaner
åtgärder, räknas till sysselsättning, medför i lika högsom gruppen
grad säsongarbete återgång till arbetslöshet efter avslutatsom en
arbete.

Resultaten redovisas i detta avsnitt tyder på tillfälligaattsom an-
ställningar i hög grad kan betraktas alternativ till arbetslöshet.ettsom
Samtidigt rekryteras relativt hög andel till de fasta anställningamaen
från tidsbegränsade anställningar. Allt färre har dock under 1990-talet
kunnat sig in på arbetsmarknaden direkt till fastta anställning utanen
har oftast gått via tidsbegränsad.vägen en

Arbetslösa eller bara tillfälligt påuppsagda effekter sökaktivitet-

En hög andel, 60 dem har fått arbete blirprocent, ettca av som
arbetslösa inom år. Risken för arbetslöshet högre bland demett är

återanställs hos arbetsgivare bland övrigaänsom samma grupper.

2490-ta1ets arbetsmarknad, AMS Utredningsenhet, Ura 1998:5.

Arbetslöshetsersättning...19-02818
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sig inteåteranställdabli ansträngersigförväntarPersoner attsom
arbetslös-under sinarbetehittamycket förheller särskilt nyttettatt

hetsperiod.
till tidi-återvänderarbetefårdemCirka 45 ett enprocent somav

med högyrkenblandandel finnsdominerandearbetsgivare. Engare
och skogs-inom lant-yrkendvs.sysselsättningen,isäsongvariation

Återanställningar harserviceyrken.ochtillverkningbruk, transport,
Studiertid i USA.långunderfenomenuppmärksammatvarit ett en

arbetslöshetsförsäkringensamerikanskadel dendär visar att stor aven
industrierochvissa företagsubventioneraanvändes för attresurser

försäkring.verkligän att vara ensnarare

Återflöde arbete,efter AMVarbetsförmedlingen25 till ettFredrik Jansson,
1997:1.
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10 framtidaDen utvecklingen

harSom framgått i de föregående kapitlen, har atypiska anställningar
ökat i Sverige under de tio åren. de tidsbegränsadeDetsenaste är an-
ställningama står för ökningen. Mellan åren 1987 och ökade1997som
dessa från 12,0 till 14,6 de anställda. vanligaste formenDenprocent av

tillfälliga anställningar vikariat, det sker förskjutningärav motmen en
allt fler projekt- och behovsanställda. tillfälligtDe anställda finns fram-
för allt inom vård och handel, hotell ochsamt restaurang.omsorg,
Cirka 60 de tillfälligt anställda kvinnor.procent ärav

Deltidsarbetet i Sverige har minskat med cirka tio underprocent
perioden 1987-1997, ändå i det fjärdedelutgör denännastemen en av
sysselsatta. deltidsarbetandeDe återfinns framför allt inom samma
branscher de tillfälligt anställda. Ungefär 80 de deltids-procentsom av
arbetande kvinnor.är

Deltidsarbetslösheten ökade under de första åren på 1990-talet, för
därefter plana och minskaatt något. Under 1998 iut rent av var

medeltal 330 000 deltidsarbetslösa.personer
Bakom utvecklingen de atypiska anställningsfonnema liggerav

ökade önskemål och krav på flexibilitet både från arbetstagarnas och
arbetsgivamas sida, i kombination med lagstiftning och avtal möj-som
liggjort önskemålen och kraven har kunnat tillgodoses.att Därutöver
torde del variationen konjunkturellt betingad, det ären av vara men

omöjligt i vilkennära utsträckning konjunkturenatt påverkarnog ange
de atypiska anställningama.

Enligt olika kommer tillväxten i Sverige öka medattprognoser
drygt två år under de kommande två-tre åren.procent till-Hurper

i ekonomin därefter kommerväxten utvecklas kan idag ingenatt säga
med säkerhet. Vad däremot framstår tämligen klart är attsom som
strukturförändringama på arbetsmarknaden kommer fortsätta. Detatt är
också klart Sveriges befolkning blir allt äldre ochatt ävenatt ung-
domarna föredrar fasta arbeten framför tillfälliga.

Med dessa utgångspunkter utredningen bedömningengör antaletatt
deltidsarbetande kommer minska något under de kommande fem-tioatt
åren. Trots detta kommer frivilligadet deltidsarbetet omfatta drygtatt
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ocksådeltidsarbetslösa kommermänniskor. Dehalv miljon atten
något.minska

sannoliktdeltidsarbete kommervad gällerframöverUtvecklingen
antaletoch kommersektorer. vårdmellan olika Inomvarieraatt omsorg

minskar deminska. Därmeddeltidsarbetandeanställda ävenfast att
från arbetslös-med utfyllnadvård ochdeltidsarbetslösa inom omsorg

deltidsan-fortsatt mångaHandeln kommer hahetsersättningen. att
relativtdeltidsarbetslösa, eftersomhel delha kvarställda och även en

hotell- ochhandel vill byta yrke.inom Inomde anställdafå restau-av
minska ochdeltidsanställdafastrangnäringen kommer ersättasatt av

deltid.flertalet pådel med heltid,behovsanställda, menen
på dessa,bemanningsföretag, eller varianterinomanställdaAntalet

säkerligen öka.kommer att
konsum-den privataberoendetjänstesektomdel ärDen avsomav

persontrafik ochhotell ochexempelvis handel,tionen, restaurang,
flexibilitetarbetsgivamas behovden del därturism också ärär somav

anställningartidsbegränsadeinslagetnäringardessaInom ärstörst. av
Även kund-inslagettjänstesektomden offentligainom ärstort. av

prio-beroende politiskaocksåsektornanpassade tider ärstort avmen
behovs-anställningsforrnen,osäkrahar denriteringar. Många mest

anställning.
anställningamatidsbegränsadebedömningen deUtredningen gör att

Fortfarande kommerkommande decenniet.detöka underkommer att
där kravområdenanställning, och särskilt inomfastflesta hade att en

tids-ökat inslagtendensenhögskoleutbildningpå ärär ettstort, avmen
hotell- ochsärskilt inomanställningar. gällerbegränsade Det restau-

vård ochinomhandel även omsorg.menrang,
mellan arbets-överenskommelseravtal och lokalaOlika typer av

ökatsannolikt medföraocksåfackförbund kommergivare och ettatt
arbetstider.kundanpassadeochanställningartidsbegränsadeinslag av

framtidaför denUtgångspunkter10.1

utvecklingen

ökat iatypiska arbetenolika formertio åren hardeUnder senaste av
teknologi ibero påframför alltutvecklingSverige. Denna nyanses

harled i konkurrensenkonkurrens.med ökad Somkombination ett
innebäri ökande gradkundorientering, vilketökat sinföretagen att
den efter-tidpunktvid exakt deneller tjänstenska fåkunden varan

personaleninnebär dettjänstesektomjust-in-time.dvs. Förfrågas, att
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arbetstidens förläggning till kun-i växande utsträckning måste anpassa
dernas behov.

ständiga syftar till minskaSamtidigt fortgår den attprocess som
produktionskostnadema. eftersträvar produktion där råva-Företagen en

maskiner, lokaler och arbetskraft endast i anspråk efter-närtasror,
frågan kräver, inte tjänstesektom innebär det beho-så Inom attannars.

personal inte alltid omfattar sammanhängande 8-timmars-vet av
perioder, vid tillfälle och några timmar till vidnågra timmarutan ett en

flexibilitet i arbetslivet har ökat kraftigt.tidpunkt. påKravetannan
får återverkningar långt den delökade flexibilitetDenna utöver av

arbetslivetl oregel-tillvaron det traditionella Nya,utgörs mersom av
familjemas planering,bundna, arbetstider får konsekvenser för liksom

offentlig privat service. Utbildning och fortbildning kommerför och att
antingen den sker på läroanstalt,ständigt pågåendevara en process, en

Likaså kommer många människorpå arbetsplatsen eller hemma. att
arbetsformer, anställd, projektanställd ellerväxla mellan olika som

kombination dessa. Bemanningsföretag olikaföretagare, eller av aven
framträdande roll.slag kommer spelaatt meren

arbeta på distans, i hemmet ellerdel människor kommerEn att
utlandsarbete kan bli allt vanligare. del fallPerioder Isätt.annat enav

det handla lågbetalda arbeten utvecklingsmöjlig-kommer att utanom
möjligheter utveckling.i andra fall arbeten med tillheter, storamen om

samhällelig och personlighandlarDet sammantaget storom en om-
ställer krav på institutionella anpassningarställningsprocess, ävensom

arbetsrättsliga förhållanden, socialförsäkringssystem, studievillkorav
m.m.

atypiska arbeten denna utredning handlartvå formerDe av som om,
deltidsarbete och tillfälliga anställningar, har båda den egenskapen att

nyttja personalresursen flexibelt,de för företagenmöjliggör att mer
också krav på ökad flexibilitet från arbetstagarnasställerde enmen

sida. Tillfälligt anställda in företagen har behov deras arbetenärtas av
lättare arbeta udda arbetstider, inteoch deltidsarbetande kan på som

sammanhängande 8-timmarsperiod. Därtill kommeromfattar atten
deltidsarbetande beredda arbeta tid. kanmånga Företagenär att mer

arbetsinsatsen tillfälligt dem arbetstid.öka Detta äratt mer engenom ge
förhållandenalösning, de deltidsarbetande känner på arbets-gynnsam

ända tills deras arbetstidoch arbetar mertid med normal lön,platsen
överskrider timmar vecka40 per

deltidsarbetslösa behovsanställda,Eftersom båda dessa ochgrupper,
flexibelefterfrågan på personalresurs, kan detmot en mersvarar en

anledning studera dem tillsammans. Arbetsförmedlingenfinnas att

l Ingemar Mundebo i IVA-aktuellt 5 1998 19.nr s.
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Ävenbörjade särredovisa deltidsarbetslösa arbetssökande till-1988.att
fälligt anställda finns i registren, bara demånga anmäler sig när ärmen
arbetslösa och klassificeras då tillsammans med övriga heltidsarbets-
lösa. tillfälligtEn anställda, behovsanställda, särredovisas emel-grupp
lertid sedan några tillbaka, frånår tidigare främst ha till-grupperatsatt

med de deltidsarbetslösa. utvecklingenfigur redovisas10.1sammans
för dessa sökandegrupper från 1992.

DeltidsarbetslösaFigur 10. och behovsanställda Arbetsförmed-i
lingens till kvartalsdata.1992 1998,register
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behovsanso-Lenbartdeltid deltid+behovsanst Linjärdeltid+. 4

tillFram slutet registrerades behovsanställda och deltids-1995av
arbetslösa till del tillsammans. uppvisar lucka kringKurvan års-stor en
skiftet 1995-96, beroende på de behovsanställda under kortareatt en
period sammanfördes med de heltidsarbetslösa, för sedan fåatt en egen
klassificering. Deltidsarbetslösheten har därefter varit tämligen kon-

med vissa variationer året, vilket framgår denän överstant, om av
kurva rubriceras Enbart deltid.som

emellertid förOm åter deltidsarbetslösa och behovs-man samman
anställda, bildas kurva, "Deltid+behovsanställda, uppvisaren som en
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sig välstegring hela Utvecklingen låterklar och entydig perioden.över
beskrivas den regressionslinje lagts i figuren.av som

anställdaoch tillfälligtSom tidigare deltidsarbetandenämnts svarar
och därförökad efterfrågan flexibel arbetskraftbåda på ärmot en mer
anställnings-del utbytbara. och avtal vilkentill Lagar kan avgöraen
framtidaföretagen väljer. därför bedöma denform Det svårtär ut-att

vecklingen för deltidsanställda och behovsanställda för sig.var

framtida utvecklingen på10.2 Den
arbetsmarknaden

ekonomin, enligtkort sikt kommer den svenska OECD-rapportPå en
braklara beräknarutgiven i november 1998, sig relativt OECD attatt

med underi Sverige kommer öka 2,8 1998, 2,2BNP att procent pro-
innebärunder och med under år 2000.1999 2,4 Detprocentcent en
räknar medgenomsnittlig BNP-ökning uppgående till 2,5 Manprocent.

förden privata konsumtionen kommer stå merpartenattatt av
inflation, ökande och saneradökningen. fortsatt låg reallönerGenom en

disponera kommande åren.statsbudget får hushållen deattmer pengar
beräk-redovisade i års budgetpropositionSveriges regering 1999

fortsättaden svenska ekonomin kommerningar tyder på attattsom
den interna-under 1998 och 1999, förutsattmed år attväxa procenttre

ytterligare och förväntningarnationella konjunkturen inte försämras att
infrias.3 löne-återhämtning i Asien dessutomförsiktig Omom en

de kommande åren begränsar sig tillökningama under procenttre per
undermed omkringekonominår, kommer ävenväxa procentatt tre

regeringensoch enligtåren 2000 2001, prognos.

efterfrågan på vissaFortsatt yrkesgrupper

arbetsmarknadenfinns starka skäl den utveckling påDet att anta att
i kapitel kommervi de åren, och beskrivs attsett senastesom som

mycketsig Redan efterfråganhålla i och till och med förstärkas. ärnu
kännedomdet gäller välutbildade med godtekniker,närstor personer

naturvetenskapligaoch datateknik särskilt inomIT lärare,samtom
och vissa perspektiv förväntasvårdkategorier. kortareI ävenämnen ett

efter-privata leda till starkareden konsumtionen öka, vilket bör en
arbetskraft tjänstesektom. Därtill kommerfrågan på inom den privata

2OECD World Economic Outlook, 1998.
3 1998/99:1, vol.Prop.
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den ökande andelen äldre i befolkningen kommer leda till ökatatt att ett
sjukvårdfbehov personal inom såväl äldreomsorgav som

Höga utbildningskrav

längrePå sikt det naturligtvis svårt eller till och med omöjligt be-är att
döma den konjunkturella utvecklingen. det finnsMen mycket talarsom
for de drag utmärker den nuvarande utvecklingen kommeratt attsom
bestå längre tid. Många de arbetsuppgifterna kommer till-atten av nya

inom den privata tjänstesektom, framför allt kommer utbild-växa men
ningskraven fortsatt höga, oberoende bransch.att vara av

Sverige blir äldre

Utbudet arbetskraft bestäms många faktorer, befolkningensav av men
utveckling naturligtvis nödvändig utgångspunkt. Enligt SCB:sär en
befolkningsprognos kommer andelen äldre i befolkningen attpersoner
stiga under de till åren. Samtidigt5 10 minskar andelen inärmaste
åldersgruppema och25-34 år 45-54 år, viktiga delar i arbets-ärsom
kraftens. detaljerad bildEn den förväntade utvecklingen finns imer av

figur 10.2.

4 ArbetskraftsbarometemSCB 1998 AMV Framtidens jobb, välja yrke in isamt
ZOOO-talet.
5 befolkningsprognos,SCB:s huvudaltemativet.
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Befolkningen uppdelad åldersklasserFigur 10.2. på 1997, samt
förSCBss utvecklingen fram till år och 2008.2003prognos
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förändrade befolkningsstrukturen påverkar naturligtvis arbets-Den
kraften, medelålder stiger aning. Därtill kommer andelenattvars en
pensionärer kraftigt,i åldern 65-74 år vilket leder till ökad efter-växer

äldreomsorg.frågan riktigt omsorgsbehoven dröjer dock tillDe stora
2015,efter den föddes under första halvannär stora grupp som av

1940-talet års ålder.70passerat

Ungdomar vill arbeta och försörja sig

Ungdomarna blir framtidens och deras förhållningssätt spelarvuxna
följaktligen avgörande roll för hur utbudet arbetskraft kommer atten av
utvecklas de till åren. Ungdomsstyrelsen publicerade5 10närmaste

ungdomars värderingar och framtidsplaner. Under-1998 rapporten om
sökningen gjordes i enkätforrn och omfattade cirka i3 300 personer
åldrarna år. Bland fick de tillfrågade vad16-29 annat personerna ange
de viktigt ha uppnått vid års ålder.35attanser vara
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Mål års åldervid 35 Andel

Skaffat boende 87eget
fast anställningHar 82en

Bildat familj och skaffat barn 63
lugnt och stabilt familjelivLever 58ett

hunnit förverkliga sig självHar 58
hunnit och sigHar i världen 53resa se om
mycket fritidHar 49

hög levnadsstandardHar 48en
godHar ställning i samhället 25en

Arbetar i företag 13ett eget
sig i samhället lokaltEngagerar 9

Frilansar 5

Svaren tämligen konventionell bild. Totalt ansåg 87 procentger en
de tillfrågade skaffatdet viktigt vid års ålder ha35 ettatt att egetav var

boende och ha fast82 det viktigt vid ålderprocent att attvar ensamma
anställning. materialetSamma går igen bryter påmönster om nerman
kön, på födda i Sverige utomlands på olikarespektive liksompersoner
utbildningsbakgrund.

Slutsatsen kan dra materialet från Ungdomsstyrelsen är attman av
dagens ungdomar befolk-har förhållningssätt restensamma avsom
ningen, vid viss ålder vill ha fast och trygghet i olikaarbeteetten man
former.

Samma slutsats drar Ungdomspolitiska kommittén i sin delrapport
arbete.°Unga Ungdomar vill arbeta försörja sig själva.och Där-

det troligt det självklart äldreär änemot att attyngre ser som mer upp-
bära arbetslöshets- eller socialstöd under kortare eller längre sökperio-
der. ungdomar vill ha fastAtt anställning bekräftas också denen av
tilläggsundersökning i utredningenAKU, låtit göra.som

10.3 Deltidsarbete och tidsbegränsade
årenanställningar de kommande

Efterfrågan på deltidsarbete och tillfälliga anställningar ikommer stor
utsträckning bero utvecklingen för de branscher har deatt av som

andelama deltidsanställd personal. figur deltidsarbetet10.3Istörsta är

° Delbetänkande från Ungdomspolitiska kommittén, och arbete, SOUUnga
1997:40.
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sysselsatta inomdeltidsarbetande totaltandelenfördelat efter av
de del-branschens andelhorisontell skala, ochrespektive bransch, av

vertikal skala.tidsarbetande,

branschfördelade efter 1998.Deltidsanställda10.Figur
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långsiktiga arbets-i analys deArbetsmarknadsstyrelsen har en av
där det kommerdefinierat antal yrkenSverigekraftsbehoven i attett

åren brist-tio Flertaletde kommande cirkaarbetskraft undersaknas
anställningar ökatyrken där atypiskasammanfaller inte med deyrken
utsikter på arbets-yrkesgrupp med godadecenniet. Fördet senaste en

ökningtalar förfinns det heller ingettekniker,marknaden, t.ex. ensom
uttryck förinteanställningsformer, åtminstoneatypiska ettsomav

tänka sigskulle istället kunnaflexibilitet.arbetsgivamas behov Manav
dessas behovmarknad kan detpå arbetstagamasatt avvaraen

genomslag.fårflexibla lösningar som
fådetbristyrken finns någradefinierasde yrkenInom somsomsom

till-deltidsarbetande ellerrelativt andeldag kännetecknasi storav en
ochsjuksköterskorolika inriktning,lärare medfälligt anställda, t.ex.

7 i 2000-talet,jobb. Välja yrke in UraFramtidensArbetsmarknadsstyrelsen,
1998:6.
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undersköterskor. kan tänka sig de atypiska anställningamaHär attman
minskar visar arbetsgivarna tvingas konkurreradet sig attom om
arbetskraften.

Vad gäller utbudet deltidsarbetande finns det, antyttsav som ovan,
ingen anledning det i någon väsentlig grad kommer för-att anta att att
ändras på grund de årens generationsbyte på arbetsmark-närmasteav
naden. Utbudet deltidsarbetskraft emellertid kompliceratär attav mer
beskriva utbudet arbetskraft i allmänhet, eftersom del deän av en av
deltidsarbetande de vill ha arbetstid de har och därföränattuppger mer
klassificeras deltidsarbetslösa. AKU-undersökningen fårI desom
också hur fler timmar de skulle vilja arbetamånga och resultatetuppge
tyder flertalet vill Utgångspunkten förpå dem arbeta heltid.att attav
bedöma utbudets utveckling måste då de deltidsarbetandevara som
åtminstone tillfredsför tillfället med den arbetstid de har.är

den framtida bedömningen har utredningen ifrånI utgått SCB:s
befolkningsprognos fram till år och framträdande2003 2008. Den mest
förändringen de äldre i populationen ökar och deär att attgrupperna

minskar. Allt oförändrat skulle det leda till antalet nöjdaannat attyngre
deltidsarbetande ökade, eftersom de äldre åldersgruppema frivilligt
arbetar deltid i utsträckning helhet.större än gruppen som

emellertidDetta inte självklar utveckling. Andelen deltidär en
deltidsfrekvensen bland kvinnor nöjda med arbetstiden harärsom
under de åren sjunkit bland kvinnor år, i55även över änsenaste tre om
mycket långsam takt. endast i ungdomsgruppen, tillDet 16 24 år,är

deltidsfrekvensen ökathar och det uttryck förär snarast ett attsom
efterfrågan på arbetskraft har ökat, eftersom dessa oftaungdomar kom-
binerar deltid med studier. uppvisar ökning, denMännen ären men

och deras andel deltidsarbetande nöjda med arbetstidenärsvag av som
Ävenendast här deltidsfrekvensen17 ökar blandutgör procent. ung-

domar, i åldersgruppen till år, medan25 44 år55även män övermen
minskar kraftigt.

Om med utgångspunkt från befolkningsprognosSCB:s ochman
sysselsättningsfrekvens andelen frivilliga1997, antar attsamma som

deltidsarbetande i takt de kommeråren,avtar senaste tresamma som
utbudet deltidsarbetande minska med ungefär fem-sjuatt procentav
fram till Kvinnogruppenår 2003. kommer minska något främstatt mer,
på grund kvinnor 45 år i allt utsträckning återgår tillöver störreattav
heltidsarbete efter barnen blivit Deltidsarbetets förändringatt vuxna.
för kvinnogruppen framgår figur 10.4.av
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ochsysselsattavadtill 2003från 1997Förändring10.4.Figur avser
sysselsättningsfrekvensdeltidsarbetande kvinnor, givet somsamma

1997.
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000cirka 50minskningenskulletalabsoluta motsvaraI personer.
deltidsarbetandefrivilligaungefär 500 000Sverige haskulleSåledes

ytterligaretillleder2008till årframskrivningfortsattår. En5 enom
storleksordning.ungefäriminskning samma

kommerarbetslösheten attrimligtemellertid anta attDet attär
åren. Ifemöka desysselsättningsfrekvensen närmasteminska och en

frivilliga ställetdeltidsarbetet idettillleder dettaframskrivningrak att
bordetillstiga 75skulle procentsysselsättningsfrekvensenOmökar.

år 2003.ungefär 000600omfattadeltidsarbetandeantalet frivilliga
vill hadeltidsarbetande, deytterligarefinnsdetMen somgruppen

hardeltidsarbetslösa. Defördärför kallasochhararbetstid deänmer
förverkliga. Dennade kanarbetsutbud än0rdmed andra störreett

ochsedan planaförtill 1994,fram år utkraftigtmycket attökadegrupp
förändringen harnågot,minskaoch med äventillårende omsenaste

väldigt liten.varit
fåmöjlighet,derasbordestiger attarbetskraftefterfråganOm

deltidsarbetslös-bordeföljaktligenochökaarbetstidenönskadeden
emellertidarbetskraft behöverpåefterfråganökadminska. Enheten

delarvissaheltidsarbete. Ipåefterfråganökadiuttrycksiginte avta
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tjänstesektom kan den i stället resultera i ökat behov del-ett av
tidstjänster.

När det gäller de deltidsarbetslösa finns det emellertid ytterligare
faktorer måste beaktas. denI intervjuundersökning, Bildersom ur
verkligheten utredningen låtit genomföra svarade i allasom stort sett
intervjuade de ansåg de skulle tjäna ekonomisktatt att arbeta hel-att
tid. Detta överensstämmer med på de tilläggsfrågor utredningensvaren
ställt i anslutning till AKU-undersökningen i november 1998. Det var

få de intervjuade anfördeytterst ekonomiska skäl för arbetaav attsom
deltid.

Men det förefaller ändå det svenska skatte- och bidrags-som om
i kombination åstadkommersystemet tämligen starka marginaleffekter,

inte minst för låginkomsttagare. Det tycks finnas situationer det intenär
lönsamt övergå frånär del- till heltidsarbete,att särskilt inte denom

deltidsarbetande uppbär ersättning från arbetslöshetsförsäkringen.
Dessa marginaleffekter har fått uppmärksamhet i den politiskastor
debatten de åren och enligt tidigare forskningsenaste spelar de vik-en
tig roll för deltidsarbetes utveckling. Gifta eller sammanboende kvinnor
har visat sig sin arbetstid till ekonomiska realiteter och ianpassa syn-

slags.nerhet marginaleffekter olikaav
Till detta kan också knyta olika faktorer förknippadeärman som

med begreppet livskvalitet.
Bland de deltidsarbetande 55 åröver majoriteten mer fri-uppgav

tid och hälsoskäl motiv för de arbetade deltid. Detattsom mest san-
nolika emellertid dessaär skäl samspelar med deatt tidigare nämnda
marginaleffektema. Utredningen har därför valt ifrånutgåatt att man
kommer insatser förgöra minskaatt dessa effekter framgent,att och
håller därför fast vid den för utbudet deltidsarbetandeprognos av som
angivits Om marginaleffektema kvarstår eller förstärks kommerovan.
emellertid utbudet deltidsarbetslösa söker fyllnadsersättningav som
från arbetslöshetsförsäkringen sannolikt öka.att

10.4 Deltid och tillfälliga anställningar inom
den privata sektorn

Inom den privata sektorn kommer de tidsbegränsade anställningama att
öka under de kommande åren. Det gäller särskilt inom tillverknings-
industrin, handel, hotell och rekreation och kultur, kommu-restaurang,
nikationer finansiella tjänster och företagstjänster.samt

3Sundström DeltidsarbetetM, i Sverige 1987.
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Industrin

kommit1990-talet alltmerunderindustrinkapitel hariframgåttSom
företaget. Orga-ikämverksamhetenverksamhet påsinkoncentreraatt

anställdgäller fastvadminimumtillslimmasellerbantas ettnisationen
s.k.tjänsteverksamheten knoppasinternadenDelarpersonal. av,av

in dessaköperellerhyrochutkontraktering,elleroutsourcing man
IT-tjänster,exempelvisomfattning,i alltkringverksamheter större

kopplingstarkdärmed ocksåfinnsm.fl. Detserviceochreparation en
organisa-kundanpassadetjänstesektom. Denochindustrinmellan nya

kundernasjust-in-time-organisation därmedhartionen ersatts en
förtalarpersonalbehovet. Det attmestagradi högefterfrågan styr

fortsatta.utveckling kommerdenna att
fastflestharnäringsgrendenTillverkningsindustrin är an-som

tidsbe-antaletökningsuccessivsketthardetställda, även avenom
vika-anställningsforrnendominerande äranställningar. Dengränsade

projektanställningföljtanställda,tidsbegränsatderiat, 25 avprocent av
provanställning.och

bedömningeng syssel-i attArbetsmarknadsstyrelsen gör prognosen
jämfört2010till årnågotminskaindustrin kommerinomsättningen att
dekanuppgång när-väntasnivå,nuvarandemed även svagsom en

drygt 30bedömstioårsperiodenkommandedenUnderåren. pro-maste
grundpådennalämnaindustrinanställda inom attdagens avcent av

behöver ersättas.250 000cirkabetydervilketåldersskäl, att personer
i någonintekommerårendearbetskraft inom närmasteUtbudet av

deteftersomgenerationsbytet,grundförändras pågradväsentlig att av
fleralltkommerDäremotefter 2010.förränkommerskiftet intestora

och dethögskoleutbildning ärmedberöranyanställningar att personer
behovet.kommertillgången att motsvaratveksamt om

tidsbegränsatantaletutvecklingenframtidadenBedömningen avav
hittillsvarandedenpågradhög atti troranställda beror manom

grund.orsakerstrukturellaellerkonjunkturellaharutvecklingen som
underperiodkortalltförutvecklingenhittillsvarandeDen enavser

detfinnsSannoliktbedömning.säkerkunnaför1990-talet göraatt en
båda.inslag av

iökaanställda kommatidsbegränsat attantaletskulleDärmed
lag-års1997ökningförtalar ärfaktoromfattning. En ensomannan
tolvivisstidsanställning sammantagetöverenskommenstiftning om

behöverskälnågotårperiodunder attmånader utan anges.treaven
liksomframöverbetydelse ävenfå störrekan komma änDen att

2000-talet, Urayrke in iVäljajobb.Framtidens9 Arbetsmarknadsstyrelsen,
1998:6.
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anställningar i projekt. Den bortre för vikariat har införtsgräns ochsom
resultat kan avläsas år 2000, kommer troligen inte få någonvars att

effekt.större Det troliga kommer väljamest är att attman en annan
tidsbegränsad anställningsfonn, exempelvis projektanställning.

Faktorer motverkar kraftig ökning företagen,är attsom en genom
lokala överenskommelser, alltmer tillämpar flexibla och verksamhets-
anpassade arbetstider hyr personal från olika beman-samt typer av
ningsforetag. De hyrs in har redan fast anställning i sitt företag.som en

Handeln

Inom handeln finns idag drygt 400 anställda.000 Antalet anställda har
minskat kraftigt under 1990-talet till följd ökad konkurrens ochav en

privat konsumtion. dettaTrots har branschen i princip behållit sinsvag
andel landets totala sysselsättning, cirka 13av procent.

minskningDen har skett har helt och hållet skett bland de fastsom
anställda medan antalet tidsbegränsat anställda har ökat kraftigt. Ande-
len tidsbegränsat anställda 14 medär variationer mellanprocent stora
olika delar verksamheten. Störst andel, cirka 20 finns inomav procent,
varuhus och specialbutiker och består till övervägande delen kvin-av

Antalet deltidsanställda har minskat, de fortfarandenor. utgörmen
ungefär fjärdedel de sysselsatta i branschen, vilket falletävenen av var
1990.

De flesta bedömare strukturförändringama inom handelnattanser
kommer fortsätta, i synnerhet inom detaljhandeln,att försom svarar
ungefär 40 de sysselsatta inom branschen ochprocent 75av procent av
de deltidssysselsatta. förstaI hand förväntas köpcentrastörre utanför

fortsättatätortema tillväxa på centrumhandelnsatt bekostnad. Parallellt
med detta också den privata konsumtionenantar kommerattman att
öka.

Sammantaget räknar branschen med sysselsättningsökning,en svag
drygt l år, fram till år 2010. Andelenprocent pensionsavgângar ärper
inte exceptionellt hög och strukturförändringar och rationaliseringar
kommer sannolikt bromsa ytterligare sysselsättningsökningaratt även

det blir ökning i den privata konsumtionen.om en
Större enheter borde detaljhandeln möjlighet samordna arbets-attge

scheman så arbetstagare kan få heltid deatt så önskar. Men hittillsom
under 1990-talet har andelen deltid varit förvånansvärt konstant, en
dryg tredjedel de sysselsatta i specialbutiker och cirka- hälftenav av
varuhusens personal. harDet också visat sig köpcentra framföratt stora
allt attraherar kunder under veckosluten, och då blir personalbehovet
mycket förhållande,Detta den fortsattstort. ökande konkurrensen och



SOU 1999:27 framtida utvecklingenDen 241

det faktum handelns löneandel bran-80att utgör nämnare procent av
schens förädlingsvärde, talar för kommer fortsätta sökaatt att attman

hålla personalkostnademavägar att nere.
Deltidsarbete ha tillgång till personal just-in-time.är väg atten

inteDet lika flexibel lösning tillfälligär anställning, ien som men gen-
gäld har företaget fast kärna personal känner arbetsplatsenen av som
och arbetslaget väl. Många arbetsgivare väljer deltidsarbetande ärsom
tillfälligt anställda. redovisarTyvärr inte denna fördeladAKU grupp
branscher, generellt har andelen tillfälligt anställda, framför alltmen
behovsanställda, fördubblats bland de deltidsarbetande under 1990-
talet. detaljhandelnInom har de tillfälligt anställda ökat kraftigt under
1990-talet, från till10 drygt 15 de sysselsatta. denDet ärprocent av
enda inom handeln har ökat i absoluta tal under den senastegrupp som

åren.10
Andelen deltidsarbetande inom handeln kommer sannolikt öka,att

eftersom efterfrågan på personal allt koncentreras till kvällar ochmer
helger. Det troliga del kommande personalbehovärmest att storen av
tillgodoses tidsbegränsade anställningar. Handeln deärgenom en av
näringar i hög grad präglas just-in-time, vilket medförsom av en
högre bemanning obekvämapå och icke sammanhållande tider såsom
kvällar, mitt på dagen och helger. Detta kommer främst sigatt ta ut-

itryck andelen behovsanställda bland de anställda kommer fort-att att
öka, medan fast anställda deltidsarbetande kommersätta minskaatt att

långsamt.

Hotell och rekreation kulturochrestaurang,

Hotell- och restaurangverksamhet rekreation och kultur tvåsamt är
verksamheter i viss mån överlappar varandra, särskilt inom sektornsom
turism. De jämförelsevis små verksamheter, dock harär ökatsom
antalet anställda markant under 1990-talet. Tillsammans svarade de

för1998 drygt 5 landets sysselsättning, cirka 210 000procent av per-
soner.

Stora rationaliseringar har genomförts inom hotell- och restaurang-
Överetableringarverksamheten under 1990-talet. och låg efterfrågan

har tvingat fram effektiviseringar och omfattande förändringar inom
arbetsorganisationema.

hotellInom och rekreation och kultur finns andelrestaurang, storen
deltidssysselsatta, 36 inom hotell och och 32procent restaurang procent
inom rekreation och kultur. Andelen har varierat aning under 1990-en
talet, den har i varit oförändrad.stort settmen
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tidsbegränsatandelHotell- och restaurangnäringen har även storen
Ökningendessa kvinnor.Två tredjedelaranställda, 34 ärprocent. avav

antalet tidsbegränsatskett ökninganställda har heltantalet genom en av
räknardessa behovsanställningar. Företagenanställda. delEn ärstor av

framför allt beroende påefterfrågan tjänstermed uppgång enaven
anställningartidsbegränsadekonsumtion. troligtökad privat Det är att

utpräglad just-in-time"-eftersom näringenökakommer äratt en
beroenderestaurangnäringen också i hög gradHotell- ochnäring. är av

turistnäringen.utvecklingen inom
förvän-kultur och rekreationsåväl hotell ochInom restaurang som

perioden.kommande 10-årsöka under densysselsättningentas
restaurangverksamhetenbedömer hotell- ochBranschföreträdare att

Med ökad privatmed kring år.komma tillväxa 2kan procentatt per en
skärpta kon-komma blikonsumtion kan tillväxten Denännu större.att

med inriktningfortsatt stark kundorientering,kräver dockkurrensen en
huvuddelen kun-just in time. Eftersomkunden servicepå att avge

slut, såarbetsdagens, och ofta arbetsveckans,infinner sig efterderna
branscherefterfrågan utmärker dessadet den ojämnainnebär att som

ytterligare.förstärkaskommer att
deltidsarbetandebedömning kommer andelenEnligt utredningens

restaurangverksamhetkultur inom hotell- ochinom rekreation och samt
kringnivå dvs.bibehållas ungefärsannolikt att ensamma som nu,
fortsättatillfälligt anställda kommertredjedel de sysselsatta. De attav

kommer arbeta deltid.öka och många dem attav

företagstjänsterFinans- och

verksam-består antal relativt olikaFinans- och företagstjänster ettav
med sedan 1990. Denoch har ökat antalet sysselsatta 25heter procent

från industrin.till del avknoppningarkraftiga ökningen beror påstor
inom företagsser-andelen deltid återfinnerDen största man annan

så gjortde sysselsatta och hardär de drygt 20vice, utgör procent av
drygtAndelen egenföretagare deunder hela 1990-talet. är utgörstor,

kraftigt under desysselsatta, och andelen har stigitde20 procent av
utsträckning detdärför svårt i vilken10 åren. Det avgöraär attsenaste

kombine-företagareanställda arbetar deltid, eller det ärär somsom om
verksamhetendärför bedriverföretagandet med arbete, ochett annatrar

deltid.på
för sysselsätt-Andelen tillfälligt anställda har 40 procentsvarat av

Med tanke på detinom finans- och företagstjänster.ningsökningen att
sannolikt har ganskaantal mindre företagsigrör ett stortom som
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efterfrågan till-ojämn det rimligt tänka sig påorderingång, är att att
fälligt deltid, kommeranställda, hel- eller växa.att

anställdabank- och försäkringsverksamheten har antaletInom
fasta och endastminskat kraftigt under 1990-talet. flesta har tjänsterDe

vilka hälftencirka har tidsbegränsad anställning8 änprocent av meren
Självservicekvinnor. Strukturförändringar färre kontor ochär mot mer

banker och försäk-bedöms fortsätta liksom sammanslagningar mellan
Åldersavgångamaringsbolag. blir inte anmärkningsvärt höga och de

finns kommer främst beröra högskoleutbil-rekryteringsbehov attsom
IT-personal.dade, framför allt ekonomer och

främst beroende efterfrågan tjänsterUppdragsverksamheten påär av
offentlig uppvisarfrån näringslivet, såväl privat sektor. Den ensom

ökadkontinuerlig vilken inte bara hänger medexpansion samman en
efterfrågan grad beror på avknoppningar från indust-också i högutan

arbetskraft problem, särskilt gäller det inomrin. Bristen är ett stort
mycket sysselsättningsintensiv och antaletoch teknik. NäringenIT är

efterfrågan ökar. flesta arbetar inomanställda ökar snabbt Denär som
andelen tidsbegränsat anställda uppgår tillnäringen har fasta tjänster,

cirka ll procent.
snabbast växande branschen. Efterfrågan harIT-branschen denär

införförstärkts rad olika datorsystem måste byggasockså att omav en
medföramilleniumskiftet. Införandet kommer också att om-av euron

datakonsulter har för-fattande förändringar. Antalet anställda änmer
har berört både fast ochdubblats mellan och 1997. Uppgången1987

anställd personal. flesta har fast anställning, endast 8tidsbegränsat De
har tidsbegränsad anställning.procent en

Eftersom bransch blir de kommande åldersav-branschen är en ung
Cirka de anställda mellan och 35 år.gångarna små. 40 25ärprocent av

områden inom uppdragsverksam-IT-branschen finns andraUtöver
efterfrågan arbetskraft. gäller tekniska och juri-heten med stark på Det

diska konsulter, revisionsverksamhet, organisations- och infonnations-
konsulter.

flertalet ovanstående stark expansionstaktnäringarFör väntas enav
krav högskoleutbildning. Rekryteringen kommer sannolikt imed på

tidsbegränsadeförsta hand ske till fasta tjänster inslagetävenatt om av
projektanställda.anställningar kommer öka och då främst antaletatt

Kommunikationer

Transportsektom i utsträckning beroende utvecklingen inomär stor av
näringslivet och drabbades hårt under konjunktumedgången. Antalet
anställda och de rekryteringar skett har tillhar minskat kraftigt storsom
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del utgjorts Andelen tidsbegränsattidsbegränsade anställningar.av
anställda tredjedelar14 tvåär män.ärprocent varav

Efterfrågan gäller utrikes-på bedöms öka inte minst vadtransporter
handeln. den privata konsumtio-Persontrafiken har ökat i takt med att

har ökat och få betydelse framöver. troligtDet ärväntas större ävennen
den ske bland tidsbegränsatpersonalökningen kommerstörstaatt att

anställda. i hög grad beroende varie-Denna näringsgren ocksåär av
rande kundefterfrågan under veckan.såväl under dygnet som

tillfälliga10.5 Deltidsarbete och

offentligaanställningar inom den
sektorn

Under inom offentliga1990-talet har nedskärningar skett denstora
sektorn. landsting. framtidagäller främst i kommuner ochDetta Den
sysselsättningsutvecklingen den allmännaberor i utsträckning påstor

Ävenekonomiska utvecklingenutvecklingen. den demografiska har
betydelse offentligaför sysselsättningen inom den sektorn.stor

allmänna efter år svårbe-Den ekonomiska utvecklingen 2000 är
dömd. kommunerna verksamheten dessutom politiska priori-I styrs av

Kommunförbundetteringar. Enligt från kommer kommu-rapporten
frambehöva anställa brutto till år 2010.625 000attnerna personer

Enligt utredningens deltidsarbetet minska inombedömning kommer att
den offentliga sektorn medan de tillfälliga anställningama kommer att
öka.

Vård och omsorg

i detKommuner och landsting tidigare fornämnts, när-svarar, som
hälften deltidsarbetet vård ochi Sverige, huvudsakligen inommaste av

Sjukvården har fortfarande deltidsanställda,många ävenomsorg. om
antalet har minskat under Redan idag brist utbildadår. detärsenare
vårdpersonal och enligt i alla bedömare kommer den för-attstort sett
stärkas framgent. Därtill kommer omfattande pensionsavgångar deså

till ersättningsrekryteringenåren, den nödvändiga i5 10närmaste att
princip kan liknas vid generationsskifte.ett

tillsammans sjukhusvården idagDetta, med det faktum inomatt man
behandlar deltids-patienten mycket del dygnet, talar förstor atten av

° Kommunförbundet, Personal och kompetens i förändring, 1999.
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regeringensynnerhetfortsätta minska. Iarbetet kommer attatt som
bl.a.uppgiftomsorgskommission, ärVård- ochnyligen tillsatt varsen

finnsvårdpersonal. Detrekryteringensöka förbättravägar attatt av
ideltidsanställdaha färrekommerdärför anledning attanta att man

framtiden.
sjukvår-deltidsanställdalika mångahar iOmsorgen stort sett som

finns fram-deltidsanställdaannorlunda.här situationen Deden, ärmen
personal-ojämntmycketutmärkshemtjänsten,för allt inom ettsom av

framför alltfunktionshandikappade behöveräldre ochMångabehov.
visar ocksåbefolkningsprognosoch kväll. SCB:s atthjälp morgon

10-under denkraftigtkommer ökaäldre närmasteantalet attpersoner
bristdennaarbetskraft ochhar redan brist påårsperioden. Omsorgen nu

öka.uppenbarligenkommer att
kommervård ochbehovetdet faktumMöjligen kan att omsorgav
schema-annorlundaförberedade årenöka kraftigt vägnärmasteatt

efterfråganojämnatillgodose denkanläggning, ävenmen man
inomkraftigthar ökatbehovsanställda. Dessasätt,annat t.ex. genom

1990-talet.underochvård omsorg
vid första påseen-bordeomsorgstjänsterefterfrågan påökadeDen

föranställningsvillkorenförbättrarkommunernaleda tilldet att om-
Å sidan harandrarekrytering.säkerställa sinsorgspersonalen för att

inte ha på-tyckspåtaglig brist vilket intehållredan mångapå enman
utvecklingenframtidasärskilt mycket.anställningsvillkoren Denverkat

till-kommergradvilken kommunernaibestämmas attkommer att av
kvalitet.med vilkenäldreomsorg ochväxande behovetgodose det av

ochförutsättningarekonomiskakommunernasi sinDetta avgörs tur av
ojämnaemellertid denkommerallt väsentligtprioriteringar.politiska I

deltidsanställda,behovetoch därmedefterfrågan bestå ävenatt av
anställning.fast tillfälligde har ellerantingen enen

för i dettidigare när-offentliga sektorn nämnts,Det somsvarar,
kvin-90i Sverige,hälften deltidsarbetande ärprocentmaste varavav
gällerförhållandevård och Sammafinns främst inomDe omsorg.nor.

sjukvårdendeltidsarbetande inomdeltidsarbetslösa. Antaletdeför
grundpåredanframför allt,sannolikt minska, nämnts,kommer att som

följdtillminskar,efterfrågan på deltidsarbete även attatt avmenav
ideltidsarbetslösaförmöjligt störrepersonal bör detbristen på attgöra
finnaslikafulltkommerde önskar.utsträckning få den arbetstid Det att

bl.a.i dag,sannolikt färreblirdearbetar deltid frivilligt, ände mensom
desamtidigtstiger,anställdabland degrund medelåldernpå somav

heltidtillövergågrad väljerväxande närkvinnogenerationema i attnya
barnen blivit vuxna.

deltidsanställdalika mångaiharsocialaDen stort settomsorgen
förvän-Verksamhetenhemtjänsten.framför allt inomsjukvården,som
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expandera och befarar brist på arbetskraft. Följaktligentas bordeman
deltidsarbetslösheten, det ofrivilliga deltidsarbetet, minska. Men totalt

kommer behovet deltidsarbete öka.sett De deltidsarbets-snarast attav
lösa väljer kvar inom och särskilt inom hem-att stannasom omsorgen,
tjänsten, riskerar därför bli fortsatt deltidsarbetslösa. Till dettaatt
kommer antalet behovsanställda inom hemtjänstenäven ökar snabbtatt
och sannolikt kommer fortsätta öka.att att

Drygt fjärdedel de anställda inom äldreomsorgen har tids-en av en
begränsad anställning. Så alla kvinnor. Här finns ocksågott är ettsom

inslag timanställda. För på kort sikt klarastort det framtidaattav
rekryteringsbehovet kan kommunerna bli nödsakade höja sysselsätt-att
ningsgraden för redan anställda. Ett försöka få tillgång tillsättannat att
personal anlita bemanningsföretag dåär till väsentligt högreatt men en
kostnad den genomsnittliga lönen. Bristän på personal kommer sanno-
likt medföra får försöka lappa ihop schemanatt tillfäl-att man genom
liga anställningar. på kvalitetKraven i riskerar därmed attomsorgen
inte kunna utvecklas och förbättras. Det knappast troligt kommu-är att

väljer kompetensutveckla mängd tillfälligt anställda.att stornerna en
Yrket riskerar bli genomgångsyrke.att ett

Bristen på sjuksköterskor redan såväl inom landstingetär stor som
inom kommunerna. harDet medfört allt fler känner sig utbrända,att
framför allt inom den sjukvårdssektom. Vi har exempel påsettrena
personal sin anställning och i ställetsäger söker sig tillsom upp
bemanningsföretag. Vinsten för individen blir dels bättre möjligheter

få inflytande sina arbetstider, dels betydligtatt över högre lön. Fören
kommuner och landsting blir detta dyra lösningar, för den enskilde
förmodligen betydligt billigare i form högre lön och lägreen av
veckoarbetstid.

Utbildning

denInom offentliga sektorn har utbildningssektom många deltids-även
arbetande, dock väsentligt färre för 10 år sedan. I gengäld harän de
tillfälliga anställningama ökat. Här råder i dag brist på utbildad arbets-
kraft och den förväntas tillta kraftigt de åren. framLängre blirnärmaste
efterfrågan beroende på tillgången på bam. Vuxenutbildningen har
emellertid expanderat de åren och denna utveckling fort-senaste väntas

Samtidigt har tillfälligt anställdasätta. ökat och andelen deltidsarbe-
tande minskat. Detta kan till del förklaras grund brist-en av man av
situationen anställt många obehöriga lärare. fallI så kommer denna
utveckling sannolikt förstärkas de åren.att närmaste



framtida utvecklingen 247DenSOU 1999:27

förprovanställningtill årsmöjlighetläraravtal1996 års ett ny-ger
kraf-anställdaantalet tidsbegränsatökadeUnder 1998anställda lärare.

beroende pådelsavtalet med kommunerna, ettdels beroende påtigt,
terminsförordnande. Lä-lärare medobehörigainslagrelativt stort av

tidsbegränsatantaletmedföratroligenraravtalet kommer attatt
drygt 200 000rekryteringsbehovettankeanställda ökar med om

intefådocktorde detpraktikenfram till år 2010. I vara sompersoner
år.anställning efterfår fast ett
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medArbetsförmedlingens arbete11

tillfälligtdeltidsarbetslösa och
anställda

Arbetsförmedlingen förutsättningar bistå alla sökan-har inte attsamma
förutsättningarnadegrupper. det gäller de deltidsarbetslösaNär är

finns några praktiskabegränsade, främst för det i många fall inteatt
med arbetemöjligheter komplettera deras nuvarande arbete ett annatatt

också utslag. del-eller arbetsmarknadspolitisk åtgärd. DeDettaen ger
de arbetsmarknads-tidsarbetslösa har fått markant mindre del aven
storlek. fåtaligapolitiska åtgärderna, i relation till sökandegruppens De

för deltidsarbetslösa haråtgärder Arbetsförmedlingen har anordnatsom
fårmestadels den arbetssökandevarit inriktade på medverka till attatt

exempelarbetstid befintliga kanpå den arbetsplatsen. Som nämnasmer
resursarbeten och utbildningsvikariat.

service i övrigtdeltidsarbetslösa har inte heller fåttDe somsamma
Tillskillnaden ganska liten.andra arbetssökande, därvidlag ärmen

har jämförel-kommer utredningen tidigare har visat dedetta att att en
sevis låg omställningsbenägenhet.

deltidsarbetslösaArbetsförmedlingen försöker stimuleraäven att
bransch.med hjälp utbildning söka sig yrke inomett nytt en annanav

dettal.exempel Däri-modell kallas Deltidshuset braDen är ettsom
hjälpa enskilda arbetssökande till heltidsarbete,kan ett mengenom man

eftersom efterfråganantalet deltidsarbetslösa minskar inte i takt,samma
arbetssökande träder del-deltidsarbetskraft kvarstår ochpå somnya

tidsarbetslösa.
behovsanställda,gäller Arbetsförmedlingens insatser förNär det

situationentimvikarier Arbetsförmedlingens nomenklatur,dvs. enligt är
annorlunda Även bemärkelsen delhär finns problem i dennågot att en

åstadkomma för-arbetssökande kan tvingas byta bransch föratt att en
omställningsbenä-ändring. förefaller emellertid haDenna störregrupp

kap. 12.Se
2 Arbetsför-"behovsanställda.Fortsättningsvis används beteckning ISCB:s

emellertid "timvikarier".medlingens register återfinns de som
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genhet och bättre förutsättningar få fast heltidstjänst de del-att änen
tidsarbetslösa.

angelägenEn uppgift för Arbetsförmedlingen i dettaär samman-
hang förbättra sökkanalema så dessa snabbare och lät-att att grupper

hittar arbeten förlängningeni kan leda till fastare förank-tare som en
ring på arbetsmarknaden. Modem datateknik tvivel viktigtär utan ett
hjälpmedel i detta sammanhang.

11.1 Arbetsförmedlingens uppdrag

Arbetsförmedlingens uppdrag kan i korthet beskrivas biståattsom
arbetssökande i deras efter få arbetesträvan och hjälpaatt ett att
arbetsgivare få den arbetskraft de söker. Verksamhetens inriktningatt
bestäms regering och riksdag och de mål statsmakternastyrs sät-av av

för arbetsmarknadspolitiken.ter
Under de åren har inriktningen huvudmål, hållsenaste styrts treav

vakanstidema för lediga platser, minska långtidsarbetslöshetennere
och motverka långa tider arbete. Två dessa mål arbets-utan av avser
sökande. Den valda inriktningen leder till verksamheten påatt ett
naturligt fokuseras heltidsarbetslösasätt sökande. Långtidsarbets-
löshet definieras sammanhängande arbetslöshetsperiod 100som en om
dagar för ungdomar respektive 6 månader för arbetssökande.vuxna
Motverka långa tider arbete syftar till försöka bryta långautan att
inskrivningstider då den arbetssökande pendlar mellan arbetslöshet och
arbetsmarknadspolitiska åtgärder, reell kontakt med arbetslivet.utan en

harDärutöver regeringen i olika omgångar givit Arbetsmarknads-
styrelsen i uppdrag rikta särskilda till deltidsarbetslösa.att resurser
Under slutet 1980-talet bedrevs arbete inom för detettav ramen som
kallades Det kommunala handlingsprogrammet. Inför verksamhets-
året 1998 betonade också regeringen Arbetsmarknadsverket bordeatt
söka utforma arbetsmarknadspolitiska åtgärder bättre anpassadeärsom

förutsättningartill de deltidsarbetslösas
deMen utredningen behandlar, deltidsarbetslösa ochgrupper som

tillfälligt anställda, utmärks de har arbete, inte med denatt änav om
anknytning till arbetsmarknaden och den regelbundenhet de skulle
vilja, eller i den utsträckning de önskar. De har därför inte heller tillhört

sökandegrupperde har prioriterats i Arbetsförmedlingens arbetesom
under 1990-talet.

3 Regeringens l996/97:l07 120.prop. s.
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ArbetsförmedlingenVad11.2 gör

Arbetsförmed-deltidsarbetslösa utgjorde 1997 cirkaDe 17 procent av
kvinnliga sökan-och desslingens arbetssökande, drygt 25 procent av

de°. Utvecklingen sedan0rd sökandegrupp.med andraDet är storen
framgår avfigur 11.1.1990

och vid ArbetsförmedlingenDeltidsarbetslösa kvinnor11.Figur män
-1 998.l 990
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io v7 rf IDV O N QO NF O G O O OCD OG5 Gi O 0 O OS GCD OO O F FF F F FF F F
u-Kvinnor...Män

Källa: Amv.

ökade iAntalet deltidsarbetslösa vid Arbetsförmedlingen synessom
första för nå 1995.snabb takt under delen 1990-talet, att toppenav

detalj, eftersom delemellertid iUtvecklingen svår bedömaär att en av
klassificerades tillsammans med debehovsanställda under denna tidde

behovsanställda/timvikariema,deltidsarbetslösa. Under blev1996 en
förkla-deltidsarbetslösasökandegrupp. avskiljande från deDerasegen

från tilldeltidsarbetslöshetens minskning 1995cirka 40 procent avrar
tillförlitlig statistiksamtidigt bara vadinnebär det finns1996. Det att

Arbetsförmedlingen förbehovsanställda vidgäller sökandegruppsom
åren 1997 och 1998.

4 statistik fråni detta kapitel bygger helt på AMV.Framställningen
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till den all-Deltidsarbetslösheten emellertid i relationmåste ses
kraftigt under 1990-talet.arbetslöshetsnivån, har växlat Imänna som

samtliga arbets-figur deltidsarbetslösa andel11.2 återges de avsom
sökande vid Arbetsförmedlingen.

vid ArbetsförmedlingenDeltidsarbetslösa kvinnor ochFigur 11.2. män
kön, tillandel samtliga arbetssökande respektive 1990 1998.som av av

Källa: Amv.

fram förklaras basen för beräkningen,Nedgången till 1992 attav
Arbetsförmedlingen, kraftigt undersamtliga arbetssökande vid steg

figur antaletdessa själva verket ökade, framgår 11.1 del-år. I avsom
tilltidsarbetslösa varje år under perioden 1991 1995.

Arbetsförmed-till arbetssökande vidFrån 1995 1997 har antalet
Årlingen sjunkit varje med mycket små tal. 1998 uppvisarår, men

det främst de hel-emellertid minskning, 7 ärstörre procent, menen -
förändringentidsarbetslösa har minskat. figur kanI 11.3 man sesom

sökandegrupper.under fördelad på olika I1998 gruppen
arbetsmarknadspolitiskaheltidsarbetslösa har i åtgär-även personer

der inräknats.
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Arbetsförmedlingen. Pro-vidarbetssökande11.3. GrupperFigur av
tillfrån 1998.centuell förändring 1997

21

-18,7-15 ___

Behovs-Deltids-Arbetslösa+
anställdaåtgärder arbetslösa

Källa: Amv

deltidsarbetslösa likatillnärmelsevisintehar minskat,De men
emellertid ökatBehovsanställda harheltidsarbetslösa.demycket som

8,5utgjorde 1998på år.med drygt 20 De procentdesto procent ettmer,
sökande.Arbetsförmedlingensav

bådeArbetsförmedlingen hararbetssökande vidtill allaOm serman
uppvisarunder 1998,minskatoch kvinnor männenävenmän enom

kvin-deltidsarbetslösaBland dekvinnorna. utgörminskning änstörre
sammanhangandraandel idvs.ungefär 80 procent, somsammanorna

föremellertidhar nästangäller deltidsarbete. Männendet svaratnär
deltidsarbetslösa. Ibland deminskningden lillahälften ägtsom rumav

tidigaretredjedel Somungefärbehovsanställda män.är engruppen
könen,gäller bådaoch dettill 1998,ökat från 1997har denämnts

medoch kvinnorna 21med 28 procent.männen
övriga arbets-medelålderhögredeltidsarbetslösa har änDe en
medelålderhögrehardeltidsarbetslösa kvinnorna änoch desökande en
20och 54 årKvinnor mellan 45manliga kollegor. utgör procentsina av

arbets-bland allamedjämföra 17deltidsarbetslösa,de procentatt
övrigamedelålderlägreBehovsanställda har änsökande. tvärtom en

eller kvinnor.antingen det gällerarbetssökandegrupper, män
har de intedel tidendeltidsarbetslösa har arbeteEftersom de aven

arbetssökande. Utred-Arbetsförmedlingensprioriterade blandvarit
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ningen har också visat det svårt anordna arbetsmarknadspoli-äratt att
tiska åtgärder de deltidsarbetslösa kan delta i bryta sittutan attsom
deltidsarbete. bland denAv anledningen blir deltidsarbetslösaannat
kvar vid Arbetsförmedlingen längre tid arbetssökande i allmänhet.än
Figur 11.4 visar inskrivningstidens fördelning olikapå arbetssökande-

den sista december 1997.grupper per

ArbetssökandegrupperFigur 11 .4. inskrivna vid Arbetsförmedlingen
den december fördeladesista 199 efter inskrivningstidens längd
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Källa: Amv.

Deltidsarbetslösa har långa inskrivningstider. Drygt 40som synes
dem har varit inskrivna i år.2 Heltidsarbetslösa harprocent änav mer

väsentligt kortare inskrivningstider, medan de behovsanställda hamnar
mitt emellan har kortareDe inskrivningstider de deltidsarbetslösa,än.

hälften dem har ändå varit inskrivnaän år vidän ettmen mer av mer
Arbetsförmedlingen.

Utredningen har också låtit undersöka deltidsarbetslösa in-som var
skrivna vid Arbetsförmedlingen under fjärde kvartalet till1992 1995,
för hur andel dem fortfarande inskrivna del-att storse av som var som
tidsarbetslösa under fjärde kvartalet 1998. Observera inskrivna frånatt
fjärde kvartalet finns1992 med fjärde kvartalet 1993 Resultatetosv.
framgår figur 11.5.av
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fjärdeArbetsförmedlingenvidinskrivnaDeltidsarbetslösa11.5.Figur
kvartalet 1998.

procent
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Källa: Amv.

inskrivningstider.mycket långauppenbarligenDeltidsarbetslösa har
kvartaletinskrivna fjärdedemmindre 15Inte än procent som varav

deltidsarbetslösa årregistretfortfarande ifanns1992 senare.sexsom
från år. Frånvandrar framåt årmedtaktökar andelen iDärefter att man

kvardeltidsarbetslösa ståttfjärdedel dehartill i år,1995 1998, tre aven
helhet fak-samtidigtregister,Arbetsförmedlingensi somsom gruppen

minskat.tiskt har

åtgärderLåg arbetsmarknadspolitiskaandel av

arbetsmarknadspolitiskaanordnahafthar svårtArbetsförmedlingen att
deltidsarbetslösa har. Idede förutsättningarharåtgärder passatsom

utgjordedeltidsarbetslösa 1997de kvinnligaframgårfigur 11.6 att
knappt 5kvinnorna,de arbetssökande procentdrygt 25 procent menav

åtgärd.arbetsmarknadspolitiskfick delde kvinnor ensom avav
åtgärderlyckats anordnauppenbarligen inteharArbetsförmedlingen att

heltidsarbetslösaförutsträckningdeltidsarbetslösa iför somsamma
behovsanställda.och
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Figur 11. Kvarstâende arbetssökande och åtgärd olikai ipersoner
sökandegrupper. Kvinnor, medeltal 1997.
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I diskussion arbetsmarknadspolitiska åtgärder för deltids-en om
arbetslösa måste emellertid beakta, två tredjedelaratt uppemotman av
dem arbetar på varierande arbetstid, eller har förkortad arbetstid varje
dag. Sådana arbetsscheman mycket svåra kombineraär med andraatt
verksamheters.

denAv lilla deltidsarbetslösa ändå fick arbetsmark-grupp som en
nadspolitisk åtgärd överrepresenterade.under 1997männen Dettavar
kan sammanhänga med många de dem har svårare kvinnornaatt änav

deltidsarbete.att acceptera De därför energiskaett detär gällernärmer
söka deltidsarbetet.att utvägar utredningenSom i andraur samman-

hang konstaterat tycks många deltidsarbetslösa kvinnor ha benägen-en
het bli inlästa i sitt deltidsarbete.att

Ungdomarna har fått jämförelsevis andel de åtgärderstoren av som
kommit de deltidsarbetslösa till del. Det naturligt, med tankeär på att
de befinner sig i etableringsfas på arbetsmarknaden och därför ien
många fall lättrörligaär människor. Ungdomarnaän harmer vuxna
också varit prioriterad inom arbetsmarknadspolitiken underen grupp en

del 1990-talet. Deltidsarbetslösastor 45 åröver är tvärtom änav mer
underrepresenterade i de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna.

5 Se kap.
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deltidsarbetslösaDe har emellertid spelat framträdande roll ien mer
vissa de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. De utgjorde drygt 20av

de deltog i resursarbeten inomprocent offentlig verksamhetav som
under 1997. Denna åtgärd syftar till deltagarna inblick i ordi-att ge en
narie verksamhet och därtill viss kompetensutveckling kanen som
bidra till deltagaren får ordinärt arbete inom verksamheten.att Del-

ska till 90 delta i kvalitetshöjandetagarna arbete hos arbets-procent
givaren och resterande 10 ska kompetensutvecklingägnasprocent

Åtgärdenoch aktivt arbetssökande. har bland kritiserats förannat att
kompetensutvecklingsdelen inte har skötts på tillfredsställandeett sätt.
Deltidsarbetslösa utgjorde också 15 de fick utbild-procent av som
ningsvikariat och 13 fick projektarbete med arbets-procent som
löshetsersättning.

Detta volymmässigt mycket småär åtgärder, syftar till attsom ge
den arbetssökande arbetstid vid den befintliga arbetsplatsen. Demer
kan inte inriktade på omställning, eftersom de i allmänhet äranses vara
förlagda till den arbetsplats där de deltidsarbetslösa redan befinner sig.

lillaAv den deltidsarbetslösa fått arbetsmarknads-grupp som en
politisk åtgärd har ändå dryg fjärdedel fått arbetsmarknadsutbild-en
ning, jämföra med drygt 17 bland deatt arbetssökandeprocent som
helhet. Kvinnor utgjorde 75 denna Nästan 24procent procentav grupp.

de deltidsarbetslösa återfanns inom Arbetslivsutveckling tillALU,av
30 företrädesvis inomän män, åldersgruppen år.procent 45övermer

Arbetsplatsintroduktion API slutligen, omfattade drygt 15 procent av
Ävende deltidsarbetslösa fått åtgärd. här utgjorde männensom en mer

30 med tyngdpunktenän påprocent, 20 till 24 årmän,men unga
gamla.

första intrycketDet står sig alltså. De deltidsarbetslösa har inte fått
arbetsmarknadspolitiska åtgärder tillnärmelsevis i den utsträckning som

deras andel de arbetssökande.motsvarar Förklaringen tidi-är,av som
i utsträckningnämnts, förknippad med två tredjedelarstorgare att av

dem arbetar på scheman intill omöjliga kombinera medär näst attsom
verksamhet, sig arbete, utbildning eller någonannatannan vare annan

arbetsmarknadspolitisk åtgärd.
förhållandeI till sin andel bland de deltidsarbetslösa är männen

Ävenöverrepresenterade bland de fått åtgärd. till detta finns förkla-en
ringar, framför allt många hela tiden söker från deltids-att män vägar
arbetet till heltidsarbete.över Men det ingår i Arbetsförmedlingensett
uppdrag motivera arbetssökande till vidtaatt åtgärder för uppnåatt att
den ställning på arbetsmarknaden de önskar. dettaI avseende harsom

uppenbarligen lyckats bättre med de deltidsarbetslösa männen änman
kvinnorna.med

9 19-0281Arbetslöshetsersättning...
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Arbets-bildrättvisandeheltdock interedovisning avDenna enger
denfall slutardeldeltidsarbetslösa. Idemedarbeteförmedlingens en

förheltidsarbetslöshet,till attövergårocharbetesittdeltidsarbetslöse
Arbetsförmed-åtgärd.arbetsmarknadspolitisk Isigdärefter ta enan

ibörjatheltidsarbetslösdådetstatistik enlingens ut om ensomser
vil-varit ihärharfrågeställningenåtgärd. Menarbetsmarknadspolitisk
sinförbättraföråtgärderideltardeltidsarbetslösa attutsträckningken

sitt arbete.behållerdesamtidigtarbetsmarknaden,ställning på som
frånavaktualiserasoftastsökandegruppdenBehovsanställda är som

Deltids-heltidsarbetslösa.kommerdämästochArbetsförmedlingen
förkla-rimligenvilketsällan,väsentligtavaktualiserasarbetslösa mera

vilja ha. Avskulledearbetstiddenintearbete,de har änatt omras av
drygt 30skälnaturligadet storavaktualiseras ärde grupp,enavsom
tidigaredock,handlardetheltidsarbete. Menfår somprocent, som

relativt litentotalt settnämnts, grupp.enom
heltblirdeltidsarbetslöseoch dendeltidsarbetetupphördel fallI en

cirka 3endastemellertiddettaberörmånad räknat pro-arbetslös. Per
för-siffranbehovsanställdade ärdeltidsarbetslösa. Förde avcent av

1997.undermånadgenomsnittil5skäl högre,klarliga procent per
förockså,förekommersökandegrupperolikamellan menStrömmar

små.ganskadebehovsanställdaoch ärdeltidsarbetslösa

Arbetsförmedlingenuppfattas11.3 Hur

blandservicemätningarregelbundetgenomförArbetsförmedlingen
s.k.dessamed SCB. Isamarbeteiarbetsgivareocharbetssökande ser-

arbetssökandevaduppfattningfåkan anservicemätningar omenman
dendeltagitharUtredningenservice.Arbetsförmedlingens ser-avom

sökandegrup-olikaden påfördelatoch1997,gjordesvicemätning som
per.

90arbetssökande, procent,de närmaredelmycket uppgerEn stor av
riktigtintedetdeltidsarbetslösaBland de ärkontaktperson.de haratt en

bland be-Andelen störreär80ändå procent.många, överlika men
kvinnorflerallmänhet något änmänihovsanställda. Det uppgersomär

kontaktperson.de haratt en
kommitde hararbetssökandefärre attväsentligtDet uppgerär som

medeltalhandlingsplan. Iarbetsförmedlarenmed upp-överens om en
handlingsplan,de harheltidsarbetslösade att32 enprocent avger

deltidsarbets-cirka 25förgällerendast procentsakmedan avsamma
behovsanställda.ochlösa

finnsdetuppleverarbetssökandede attalltiddock inteDet är som
fallet. Isåarbetsförmedlaren äratthandlingsplan, även anseromen



SOU 1999227 Arbetsförmedlingens arbete med deltidsarbetslösa och tillfälligt 25 9anställda

Arbetsförmedlingens register det i oktober 1998 väsentligt flervar
arbetssökande, 65 hade registrerad handlingsplan.procent,ca som en
Även här andelen lägre det gäller deltidsarbetslösa,när knapptvar
hälften, 52 de deltidsarbetslösaprocent endastmännen, 47av men

kvinnorna, medan denprocent för behovsanställda.större Dettaav var
överensstämmer med de finns i Bilder verkligheten.utsagor som ur
Både de deltidsarbetslösa och arbetsförmedlama dennaattuppger

får mindre uppmärksamhet från Arbetsförmedlingen de hel-grupp än
tidsarbetslösa.

De arbetssökande får också frågan Arbetsförmedlingen har tagitom
kontakt för följa utvecklingen. Drygt tredjedelatt de deltids-upp en av
arbetslösa ja, något andelstörre kvinnorna.männen änsvarar en av av
För alla tillfrågade arbetssökande motsvarande andel knappt 30var

Bland behovsanställda detprocent. något flerär Arbets-attsom uppger
förmedlingen har hört sig för utvecklingen. tycksHär förhållandetom

tämligen likartade för deltidsarbetslösa och övriga sökandegrup-vara
per.

rimligEn fråga i sammanhanget de arbetssökandeär har fåttom
några platsförslag från Arbetsförmedlingen. Det i medeltal 38är pro-

har ja. Bland de deltidsarbetslösacent svarat 30som procentuppger av
och drygtmännen 27 kvinnorna de har fått platsförslag.procent attav

Andelen markant högre, cirkaär 36 bland de behovsanställda.procent,
deltidsarbetslösaDe har uppenbarligen fått färre platsförslag än

övriga sökandegrupper, detta till del kan förklarasäven deom en av
svårigheter föreligger det gäller hittanär kompletterandeatt ettsom
arbete för dem. detI statistiska underlaget finns inte någon möjlighet att

vilka platsförslag de arbetssökande har fått. förslagDe harse som
lämnats behöver inte alls ha varit komplementärt.ex. De kannatur.av
lika ha varit förslaggärna till helt andra arbeten, på heltid.t.ex.

Frågan Arbetsförmedlingen bidragit till lösa den arbets-om att
sökandes går intesituation besvara med enkelt eller nej.att Svars-ett
alternativen därför i mycketär liten, ganska liten, ganska stor
eller mycketi stor utsträckning, mittenaltemativ, varkensamt ett
eller. Svaren visar cirka hälften de arbetssökandeatt attav anser
Arbetsförmedlingen bidragit i mycket liten eller ganska liten omfatt-
ning till lösa deras problem.att

Bland de deltidsarbetslösa det drygt 57 kvinnornaär procent av som
mycket liten eller ganska litensvarat utsträckning, och 54 procent

Andelamamännen. i desamma för behovsanställda,är stort settav men
skillnaden mellan könen mindre. De heltidsarbetslösaär här ettavger

positivt omdöme.mer
intervjuadeDe blir också tillfrågade de fått yrkes- eller utbild-om

ningsinformation under den tid varit arbetssökande vid Arbetsförmed-
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fannsbehovsvarsalternativ, 37 79 37nej,välja mellanlingen. kanDe tre ja ,
intervjuade,del debehov fanns. mycketnej, Enej och stor avmen

tvåej.fanns Drygtnej, behovhar valtcirka 65 attprocent, svara
informationbehövaalltså intede sökande ansåg sigtredjedelar omav

utbildningar.yrken eller
andradet ihög andel,anmärkningsvärtDetta är samman-somen

analyserdeFlertaletreflekteraanledningkan finnashang över.att av
behovii Sverigearbetslöshetsproblemetbehandlar ettutmynnarsom

därmedocharbetenutbildning för dessaarbeten,omställning till nyaav
utbildningsinformation.behov yrkes- ochföljande av

utbild-ochbehov yrkes-sig haändå ansågdemAv ett avsom
sådanhade fåttde60ningsinformation närmare attprocentuppgav

fått det,inteemellertid desvaradeinfonnation. 40Drygt attprocent
dennadeltidsarbetslösaBland debehov förelåg. ärde ansågatt atttrots

behovsanställ-för båda könen. Deoch likai densammaandel stort sett
sigbild. 70uppvisar Drygt männendas procent anseravannansvar en

drygt 50kvinnornamotsvarande tal formedanblivit informerade, ärha
procent.

denförtroende förganskatycks haarbetssökandeDe gottett
för-ganska brahararbetsförmedlaren. 40enskilde Knappt procent

bra,mycketdemdärtill läggertroende, och mot-svaratsommanom
20Ytterligare drygtintervjuade.dedet 60närmare procent avsvarar

varken eller.sedanhar svaratprocent
sigfördelar på sättdeltidsarbetslösaDe männens somsammasvar

förtro-likainte harmedan kvinnornaresultatet,det stortsammantagna
altemati-dem har valtflerarbetsformedlare. Väsentligtför sinende av
mycketcirkaendast 15varken eller. Det procent svaratärvet som

behovsanställda arbetssökandedåligt. Bland ärganskadåligt eller
ingendetdeltidsarbetslösa,blandresultatet detsamma ärmensom

sökandegruppema.skillnad i från de olikastörre svaren
Arbetsförmedlingens service.sigintervjuade får också uttalaDe om

eller,alternativet varkenpåTyngdpunkten i ligger som ensvaren
harcirkafärre, 30intervjuade valt. Någottredjedel de har procent,av

valtharmedan endast 7ganska bra,bedömt servicen procentsom
fjärdedeldet drygFöljaktligenmycket bra.alternativet är somen

dålig.eller mycketganska dåligavgivit omdömet
för arbets-utfallet någotdeltidsarbetslösaBland de sämre änär

sak gäl-ochframför allt bland kvinnorna,helhet,sökande sammasom
olikaskillnader i hurhärfinnsbehovsanställda.ler för de Det även
ändådeservice,Arbetsförmedlingensupplever ärsökandegrupper men

sma.
mellanskillnadvissdetSammanfattningsvis kan ärsäga att enman

arbete,Arbetsförmedlingensbedömersökandegrupperhur olika men
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den ändå ganska liten. Deltidsarbetslösa och heltidsarbetslösaär upple-
i situationen Den enda skiljerstort sett sätt. utver samma grupp som

sig behovsanställda missnöjdaär detmän, är gällernärsom mer
yrkesinformation och Arbetsförmedlingens hjälp med lösa derasatt
situation. harMen de i gengäld fått platsförslag i utsträckningstörre än
de deltidsarbetslösa.

11.4 Vad kan Arbetsförmedlingen göra

Arbetsförmedlingen har inte förutsättningar hjälpa allaattsamma
sökandegrupper. det gällerNär deltidsarbetslösa förutsättningarnaär
mindre goda. de tilläggsfrågorI AKU ställt till de deltidsarbetslösasom
på utredningens uppdrag förefaller de ha jämförelsevis låg omställ-en
ningsbenägenhet. Samma bild framträder i intervjuundersök-även
ningen Bilder verkligheten. De deltidsarbetslösa vill i allmänhetur

hos sin nuvarande arbetsgivare, eller åtminstonestanna inom sin
bransch, den utmärks ojämn efterfrågan på arbetskraft.trots att av en

Även deltidsarbetslösa har arbete del tiden det viktigtärom en av
de i detta avseende bör jämföras med andra arbetslösa.att att iDe ärse

den egenskapen de anmälda vid Arbetsförmedlingenär och det iär
egenskap de uppbär stöd från arbetslöshetsförsäkringen.samma som

Enligt arbetsgivamas i Bilder verkligheten finns det möj-utsago ur
ligheter tjänster med längresätta veckoarbetstid idag,att änsamman
åtminstone inom handel och förutsätterDet de arbets-attomsorg.
sökande beredda arbeta på kvällarär och helger vadatt än ärmer som
fallet arbetsgivareDe intervjuats i Bilder verklighetennu. som ur

inte de deltidsanställda beredda till detta. Några de inter-att äranser av
vjuade arbetsfönnedlarna instämmer i detta. De arbetstagareattanser
inom de aktuella branscherna betydligt utsträckning i dagstörre än
måste beredda arbeta under obekväma tider kvällar ochattvara som

Ärhelger, kommer aldrig få jobba inte bereddattannars man mer. man
bransch".6på det arbetsfönnedlarna borde bytaattanser man

Runt i Sverige har Arbetsförmedlingen under årens lopp iom sam-
arbete fackföreningmed och arbetsgivare genomfört antal projekt iett

åren7.syfte hjälpa deltidsarbetslösa till heltid under de tioatt senaste
har i antal fallDet resulterat i enskilda individer övergått till hel-ett att

tidsarbete, arbetsfönnedlare i Bilder verklighetenmen som en ur
Även lyckas kommasäger, i heltidstjänst så ärom en person upp en

det alltid någon kommer på deltid. bekräftasDettaannan som en

6 BilderSe verkligheten.ur
7 kap.Se 12.
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också deltidsarbetslösa stigit mycket kraftigt under 1990-antaletattav
talet.

Arbetsförmedlingens möj-denna bakgrund måsteMot attman anse
arbetstidligheter till de deltidsarbetslösa får undermedverka attatt mer

behovsanställdanuvarande små. det gäller deomständigheter När ärär
Även bemärkelsensituationen här finns problem i denannorlunda. att

fördel arbetssökande kan tvingas byta bransch åstadkommaatt atten
förändring. finns indikationer på denna harSamtidigt att gruppen

deltidsarbetslösasfå fast heltidstjänst debättre förutsättningar änatt en
1990-talet byggt fönned-Arbetsförmedlingen har också under upp en

kortfristiga arbeten.lingsverksamhet enbart hanterar mycket Densom
tillfälligt ellernaturligtvis värdefull för de önskar arbete villär ettsom

olika arbeten.prova

tekniskaDatorstöd och andra11.5

hjälpmedel

tillfälligt anställda söker komplettera detSåväl deltidsarbetslösa som
arbete de de uppnår önskad tid. många fall, inte minstredan har så Iatt

pusslande förför deltidsarbetslösa, blir det fråga kompliceratett attom
matchninghitta lämpligt utfyllnadsarbete. svår ochDenna ärtyp av

arbetsfönnedlare och för de arbetsgivaretidskrävande både för som
inom sin försöker ordna heltid för de anställda.organisation

blir i sammanhangviktig uppgift för Arbetsförmedlingens dettaEn
förbättra både deltidsarbetslösa och behovsan-sökkanalema såatt att

ställda snabbare och hittar arbeten i förlängningen kan ledalättare som
behovs-till fastare förankring på arbetsmarknaden. Eftersom mångaen

anställda har arbete del tiden, det avgörande betydelseärstor aven av
tillgängliga för de sökande och förbättra tek-dessa sökkanalergöraatt

niken, det lätthanterliga. viktigaste hjälpmedlet härvidlagså blir Detatt
tvivel modern datateknik.är utan

Arbetsförmedlingens verksamhet harViktiga delar genomgåttav
förändringar Teknikutvecklingen har inneburitde åren.stora senaste

helt förutsättningar för effektiv matchning lediga platser ochnya en av
arbetssökande. Arbetsmarknadsverket har fyra olika intemetbase-Inom
rade banker introducerats sedan 1995.

Sökandebanken mötesplats för arbetsgivare och arbetssökande.är en
kan alla intresserade jobb sig, sinHär är ett nytt presenterasom av

kompetens och önskemål arbete. vill med i Sökande-Deom som vara

verkligheten.BilderSe ur
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banken skriver in sig själva via gällerInternet. Detta även ärom man
sökande på Arbetsförmedlingen. Arbetsgivaren kan söka bland tio-
tusentals kandidater och sin bedömninggöra äregen somav vem
lämpligast.

Platsbanken jobbmarknad miljon besökaremed varjeär näraen en
månad. Med hjälp Platsbankens sökfunktion kan arbetssökandeav en

hittalätt de med den yrkesproñlen.överensstämmerannonser som egna
arbetsgivareSom kan lägga in logotype, och länkar tillman annons

eventuell hemsida helst kanNärsamt ta emot e-post.egen svar per som
arbetsgivare kontrollera hur många tittat sinman som som annons.

Både Sökande- och Platsbanken för olika anställ-är öppna typer av
ningsfonner. kan med andra ord heltids- eller deltids-Man söka t.ex.
arbete, tillsvidare anställning eller tidsbegränsade anställningar.

Vikariebanken däremot, framgår inriktad påär namnet,som av
snabb tillsättning korta tidsbegränsade jobb. Efter anmälan tillav
Arbetsfönnedlingen kan sökande bli inskriven i Vikariebanken.en
Arbetsgivaren får presentation tillgängliga sökande inom deten av
aktuella kompetensområdet. tillsättningen skall kunna skeFör att ome-
delbart, uppgifterna de sökande kvalitetssäkrade; betyg, kompe-är om
tensproñl har kontrollerats Arbetsförmedlingen. arbets-Dem.m. av
sökande måste uppdatera tillgänglighetsin varje dygn. verk-Denna
samhet har expanderat kraftigt under det året och omspännersenaste nu

90-tal pooler med vikarier i landet.ett runt om
utvecklarAMS under vintern 1998/99 i samverkan med Kommun-

förbundet och Landstingsförbundet intemetbaserat för del-ett system
tidsanställda och tillfälligt anställda inom kommuner och landsting. I

får de arbetssökande yrke eller kompetensproñl ochsystemet ange
önskemål arbete på vissa tiderschema. viss arbetsplats,En t.ex. ettom
daghem, kommer kunna söka vikarier eller förstärkning på vissaatt

viatider systemet.
I 1998 sjösattes också Bild- och konstnärsbanken, har tillmars som

syfte underlätta och förbättra kontakterna mellan kulturarbetare ochatt
arbetsgivare i landet.runt om

Tekniska lösningar detta slag kan det möjligt för Arbetsför-göraav
medlingen alla arbetssökande och i synnerhet deltidsarbetslösaatt ge
och behovsanställda, väsentligt bättre framtiden.service i Arbets-en
givare kan använda datorstödet för hitta arbetssökande med denatt pro-
fil det aktuella arbetet. Likaså kan de söka lösningarsom passar som
underlättar den interna matchningen vid företaget.
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lösningarExempel på andra12

förutsättningarna finna lös-utredningen har visat i kapitel 8Som är att
deltidsarbetet fortfarandeningar för deltidsarbetslösa, medan pågår,

haftbegränsade. framgår också Arbetsförmedlingen harkapitelI ll att
få den anställningstid de vill ha,svårt hjälpa de deltidsarbetslösa attatt

blir beroende arbetslöshetsförsäk-så de därigenom inte längreatt av
kapitel redovisas olika förslag på lös-ringen för sin försörjning. dettaI
tillgodose företagens efterfråganningar för bådeprövats attsom

och individemas önske-arbetskraft kan rycka in vid arbetstoppar,som
arbetsmarknaden.fastare anknytning tillmål om en

Goda exempel12.1

har uppmärksammats i olikadeltidsarbetslösas problemDe samman-
ocksåhar gjort antal försök isedan lång tid tillbaka.hang Man ett atten
minska deltidsarbetslösheten.försökaprojektforrn och på Isättannat

indelas i två förstahuvudsak kan gjorda insatserna Dende typer., typen
uppnå förändringar på enarbetsplats ochinriktad på beståendeär att

strukturell. fackförening och arbetsgivareden samarbetarkallas här I
förformer för ordna fler anställningar ochi syfte söka fasta attattatt

tillaktuell arbetsplats heltidstjänsteruppgradera deltidstjänster på en
deltidsarbetslösa samordnar schemaneller till den nivå de söker. Man

till tjänstdeltidstjänster kan läggasoch arbetsrutiner så att samman en
ofta kompetensutveck-högre tjänstgöringsgrad. ingårmed I processen

främst samarbete med Arbetsförmed-lande åtgärder olika slag, iav
de deltidsarbetslösa bredare kompetens, sålingen. syftar tillDe att ge

olika arbetsuppgifter vid arbetsplatsen. andrade kan fler Denatt ta
individinriktad, består i Arbetsförmedlingen,modellen, här kallad att

med den fackliga in särskilda stimulans-ofta i samarbete sätterparten,
deltidsarbetslösa arbetssökande. syftetåtgärder Här är attgentemot

deltidsarbetslösheten söka arbetefönnå dem bryta att annatatt genom
till arbete.genomgå utbildningeller annat

syfte bekämpa deltids-finns rad exempel på projekt iDet atten
lO-årsperioden,i Sverige under denarbetslösheten ämnetssenaste men
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aktualitet har växlat kraftigt. 1980-talet pågickUnder andra halvan av
mellan arbets-många projekt på olika håll i landet, ofta i samverkan

marknadens del detta arbeteoch Arbetsfönnedlingen. En storparter av
avrapporterades kallad Från deltid till heltid1988 AMS i rapportav en

hur då-
denna redovisas rad olika deltidsprojekt,I rapport typeren av men

hand-tyngdpunkten knuten till det Det kommunaladå kalladesär som
lingsprogrammet. kartläggning scheman ochGenom omfattandeen av
arbetsuppgifter landstingskommunala sek-inom den kommunala och

sökte Arbetsförmedlingen, och fack-i samverkan med arbetsgivaretorn
föreningar, finna flerlägga deltidstjänster så hel-vägar attatt samman
tidstjänster timvikariatuppstod. arbetade också för elimineraMan att
och andra liknande former bygga pooltjänster skulleatt somgenom upp
träda in olika verksamheter drabbades oväntad frånvaro.när av

Utredningen har inte funnit anledning studera dessanärmareatt
Årprojekt, eftersom de inte kan givit varaktiga resultat.ha någraanses

1988 uppgick de deltidsarbetslösa fyllnadsersättning frånuppbarsom
Kommunalarbetarförbundets tillarbetslöshetskassa 11 600 årpersoner,
1997 motsvarande handeln, där ocksåantal 45 505. Inomvar man
gjorde insatser, deltidsarbetslösa kassamedlemmar anmälda3 500var
vid Arbetsförmedlingen jämföra med1988, 12400 1997.att

Under den ekonomiska nedgångsperioden 1991-1994 insatsernavar
för motverka deltidsarbetslösheten Kommunalarbetar-inte såatt stora.
förbundet bedrev emellertid projekt under och 1994, under1993ett

En diskussion,hel del". Syftet kartläggning, ochnamnet att genomvar
utbildning mobilisera deltidsarbetslösa medlemmar till aktivitet på

arbetsplatserna för försöktepåverka och förändra sin situation. Manatt
uppmärksamma arbetsgivaren föreslå kombinations-på problemet,
tjänster flermed arbetstimmar etc.

Från har antal projekt vuxit-upp i landet.1995 ett stort runt om
utvärderas.Många dem har under och låter sig inte1998 ännustartatav

utrymmesskäl inte heller allaprojekt här.Av kan Utred-presenteras
ningen har emellertid valt i detalj redovisa två projektnågotatt mer

pågått tillräckligt lång tid för viss utvärdering hunnit ske.attsom en
beskrivs exempel på det kallas "strukturell modellFörst ett som ovan

och sedan individinriktaf projekt.ett

Kiviksmodellen

sk Kiviksmodellen exempel på det utredningen kallarDen är ett en
strukturell modell för långsiktigt eliminera deltidsarbetslöshet vidatt en
arbetsplats eller i arbetsorganisation. bestårDen tre steg,en av varav
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första påbörjades Kiviks hem-det våren 1995. Utgångspunkten attvar
deltidstjänster, svårighetertjänstdistrikt hade många korta ökande att

vikarier timvikarier saknade formell kom-rekrytera mångasamt som
Målet skapa hel- och deltidstjänster med störreatt ettpetens. var

timinnehåll, klara sjukfrånvaro och oplanerad frånvarosamt att annan
personal med god kompetens.med egen

första åtgärden omvandla de medel i budgetenDen attvar som
avdelats sjuk- och timvikarier till fasta med ökad syssel-för tjänster,

flytandesättningsgrad. del dessa tjänster skulle bedrivas påEn av nya
skulletid och förknippade med krav på tillgänglighet, frånvarovar om

arbetsplatsen. All ledig tid vid arbetsplatsen skrevs påuppstå på en
de hade flytande tid ansvarade själva for bokaturlista och attsom

utgick fast utifrån sysselsättnings-sig där. Till detta lön den ökade
arbetadegraden, oberoende hur många timmar sedanav perman

månad.
väsentligfungerade utmärkt, fortfarande bedrevsSystemet men en

be-del verksamheten fastlagda schema, inte motsvarade detav som
flexibilitet verksamheten hade och inte heller tillgodosåghov av som

medarbetarnas individuella önskemål. denna anledning gickAv man,
denmed början hösten 1997, vidare till två, schemamodell,steg en ny

detta sig förs.k. tvättstugelistan. får hela personalen tecknaI system
arbetspass bäst, givetvis utifrån övergri-de demsom passar men en

bemanningsram. Schemat konstrueras i 6-veckorsintervall. Varjepande
önskeschema varefter arbetsgruppen komp-arbetstagare sätter ettupp

tills verksamhetens läggerromissar behov har tillgodosetts. Dessutom
schema för långhelger för år framåt. be-arbetsgruppema 1 Deettupp

derörda åtar sig därmed inte eller ledighet underatt ta semester annan
långhelger de bundit sig för.

Även förändring fungerade bra. Dock kvarstod omständligdenna en
obekvämadministrativ det gällde rapporteringennärapparat, av

personalensDärtill fanns önskemål få arbetaarbetstid ob. att meraom
merkostnader för verksamheten i samband medfritt under samtansvar

personalen arbetade flexibelt. råda bot på detta sjösatteFör attatt mer
övergick tilldet tredje innebarhösten 1998 steget, att manman som

från arbetsveckaårsarbetstid för de anställda. utgick 37 timmarsDen
och innebar 929,28 timmar år.1en ram om per

knöts fast månadsersättning för ob-tillägget, storhelgs-Till detta en
ob-tillägg vid enstaka All inarbetad tid bokförs ochtillägg och nätter.

vecka. kan medarbetare arbeta in6:e Inomstäms av var ramen en max
årsarbetstiden vid heltidsarbete, och överföratimmar100 utöver ett

timmar till kalenderår.eller underskott högst 74 nästaöver- om
sjudagarsperiod iVeckoarbetstiden får maximalt timmar48 pervara
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medeltal 4-månadersperiod. Avtalet ingen till ellerrättper ger mer-
övertidsersättning eller tillägg för förskjuten arbetstid.

De två första i Kiviksmodellen har fungerat ochbra det finnsstegen
längeså inga tecken till problem förknippade med det tredjeännu ste-

anställdaDe har varit med och drivit fram förändringen deoch harget.
goda möjligheter få den arbetstid de önskar.attnu
Arbetssättet medför också avsevärda effektivitetsvinster. Personalen

kan täcka in luckor enstaka timmar här och där. Tidigareom var man
timvikarie, och idå minst timmar4 gång. Detta,tvungen att ta en per

den ökade tjänstgöringsgraden bekostats medsamt att pengar som
redan fanns i budgeten, för sjuk- och timvikarier, Kiviksmodel-gör att
len hittills varit lönsam för arbetsgivaren.

Deltidshuset

Det s.k. Deltidshuset exempel på individinriktat projekt iär ett ett
Arbetsförmedlingens regi. Idén fram i Värmland och har sedanväxte
vidareutvecklats i Västerås och spritt sig till Stockholmäven orter.m
Utgångspunkten deltidsarbetslösa ofta har kort utbildning ochär att att
de får väsentligt mindre del den kompetensutveckling bedrivsav som
vid arbetsplatsen, övriga anställda. Deras utbildning, derasän samt
bristfälliga kompetensutveckling, begränsar dem det gäller sökanär att
andra arbeten på arbetsmarknaden, arbeten med eller fullt ex mer
arbetstid. har också varit förDet svårt Arbetsförmedlingen anordnaatt
åtgärder de deltidsarbetslösa har kunnat delta i parallellt med sittsom
deltidsarbete.

Deltidshuset syftar till lösa del dessa problem, denatt utan atten av
deltidsarbetslösa måste sluta sin nuvarande anställning. erbjuderMan
därför de deltidsarbetslösa utbildningsinsatser under del dagenen av
eller kvällen. Målgruppen deltidsarbetslösa har någon formär som av
anställningsförhållande hos arbetsgivare, fast-, tillfällig eller be-en
hovsanställning, timvikariat. Syftet deltagarna individuellt.ex. är att ge
kompetensutveckling, såväl allmän yrkesspeciñk och däri-attsom

öka möjligheterna för de deltidsarbetslösa få tid ellerattgenom mer
heltid hos sin nuvarande eller arbetsgivare. I den utsträckningen ny
verksamheten stimulerar den deltidsarbetslösa till fortsatta studier och
därmed möjligheter till arbete detta positivt.är ävennya

Utbildningen schemaläggs så den ska tillgänglig föratt vara perso-
med oregelbunden arbetstid. bestårDen i allmänhet basblock,trener av

förmiddag 08.00-l2.00 eftermiddag 04.00-18.00 och kvällt.ex.
08.00-22.00. deltidsarbetslösaDen kan välja mellan rad olikaen
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tillanpassadeblocktill ärsamordnaskanutbildningsinsatser, somsom
behov.yrkesmässigaochindividuellabåde

arbetssökandedenmedtillsammanskartläggerInledningsvis man
del-denfördjupaoch/ellerbreddaskulleutbildningsinsatservilka som

Därefterarbetsmarknaden.påkonkurrensmöjlighetertidsarbetslösas
antalArbetsförmedlingen ettochdeltidsarbetslösaden sammansätter

deltagarenstudieplansammanhängandetillutbildningsblock somen
tillstårutbildningstillfállenolikavid detaktigenomgåkan somegen

Stock-iDeltidshusetvidkursutbudetpåexempelföljerNedanbuds.
för-tillutbildningsinsatsemasyftar attfalldelunder 1998. Iholm en

målsätt-fallandraiyrket, ärbefintligadetinomkompetensenstärka
arbete.sökaförbehövs nyttettden kompetens attningen att somge

20 timservice-handels-iSäkerhet20 timvårdpersonalPsykologi för
yrken

tim48Kommunikation24 timhandelnLayout/Textning för
tim40grunderFöretagandets60 timAffärsjuridik/Inköp
tim40Löneadministration120 timFöretagsekonomi
timengelska/tyska 60Afiärsinriktad120 timengelska/tyskaBranschanpassad
tim160säljareDiplomerad24 timWindows/Word/Excel

130 timmarknadsföringPraktisktim160Nätverksansvarig

hunnithar1996,sedanbedrivitsDeltidshusetVästerås, där manI
underVästeråsbetonasbörhittillsvarande arbetet. Det attdetutvärdera

givetvis påver-vilketarbetsmarknad,haftharperiodenhärden svagen
hälftenUngefärregistrerats.deltagarehar 758Totalt 1resultaten.kar

förfrämstfullföljts,studieplanen attinnanåtgärdenlämnathardemav
deltids-samtidigt skötaochåtgärdi ettdeltaansträngandedet attär en

arbete.
heltidsarbetetillcirka 34övergickfullföljde procentdemAv som

hade.de Dessutomarbetstidfått änharytterligare 10och procent mer
ytterligareochstudier.fortsattatillvidaregåttungefär 20har procent

mycketmedanorsaker,diverseavbrutithar20 enprocent avsenare
Resultatetheltidsarbetslöshet.tillövergåtthar12liten del, procent,

ficktredjedeldetieftersompositivt, närmastebetraktasmåste ensom
heltidsstudier.tillövergickarbetstid ellertillräcklig
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Fler aktuella exempel

Som tidigare pågårnämnts ytterligare projekt i Sverige, irunt om men
många fall har de inte bedrivitsännu så länge kan bedömaatt man
utfallet. I Umeå understartar 1999 omfattande projekt,ett medman
deltagande från Kommunförbundet, Landstinget, fackliga organisatio-

Svenska Handels- och Tjänsteföretagenner, länsarbetsnämnden isamt
Västerbottens län. Arbetet inriktas till börja med på deltidsarbetslösaatt
inom den kommunala sektorn, för under 1999 vidgasatt tillsenare att
omfatta deltidsarbetslösa inom handel och eventuellt hotell- ochäven
restaurangverksamhet. Till del påminner uppläggningen det tidi-en om

beskrivna Deltidshuset, inklusive distansutbildninggare för kvinnor i
Västerbottens inland. Men projektet innehåller delar,även inomt.ex.
Umebygdens äldrecenter, påminner den s.k. Kiviksmodellen.som om
En liknande Östergötlandsmodell sjösätts också i landsting i samarbete
med bl.a. Länsarbetsnämnden.

I Karlshamn förbereds projekt särskiltett riktat till deltidsarbetslösa
inom handeln. Man vill kartlägga de deltidsarbetslösa, för därefteratt
planera utbildningsinsatser för de intresserade.är Modellensom
påminner Deltidshuset, i den bemärkelsenom planeraratt attman
anordna utbildning in de deltidsarbetslösas lediga tid.som passar

Handelsanställdas förbund har också initierat olika former kom-av
petenshöjande utbildning för sina medlemmar. De innehåller teoretiska
avsnitt med matematik, svenska och engelska, konsumenträtt,samt
försäljning, ekonomi och data. Tyngdpunkten i utbildningen ligger
dock på arbetsplatsen och består i cirkulationstjänstgöringatt genom
bredda de anställdas kompetens så de ska kunna sigatt arbetsupp-ta an
gifter inom fler affärens olika avdelningar. På detta förbättrasav sätt de
anställdas förutsättningar kombinera arbetsuppgifteratt till tjänsten

innehåller tid de för tillfälletän har.som Projektet bedrivs vidmer ett
antal arbetsgivarestörre och såvälomspänner livsmedels- konfek-som
tionsaffárer och byggvaruhus.

12.2 Bemanningsföretag
Bemanningsföretagen växer fram efter 1993

Den juli1 1993 1935 års lagersattes förbud privat arbetsför-motom
medling med lag tillät privat arbetsförmedlingen och uthyrningsom av
arbetskraft. Efter det lagen arbetsförmedlingatt ändrades, och si-om
tuationen på arbetsmarknaden dessutom förbättrades efter lågkonjunk-

har antaletturen, anställda i bemanningsföretag vuxit mycket snabbt.
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bemanningsföretagbildandetförUtgångspunkter av

de för-varitharbemanningsföretagbildandetförUtgångspunkter av
den1990-talet,underarbetsmarknaden samtskett påharändringar som

förbättradeskonjunkturenNär1993.lagändringen varnämndaovan
bemanningsföre-ochanställamedrestriktivafortfarande attföretagen

personal.uthyrninglösningarflexiblaerbjudakunde då avgenomtagen
organisationerochföretagbestårBemanningsbranschen somav

s.k.entreprenad,och out-rekryteringpersonaluthyming,medarbetar
verksamheten,cirka 80för procentUthymingensourcing. avsvarar

Enligtrespektive 7för 12 procent.rekryteringochentreprenad
Rekryte-ochPersonaluthymingsSvenskabranschförbundet SPUR,

branschen. Företageninomföretag400drygtdetfannsringsförbundet,
medStockholmsområdet nära treilandet störsthela ärfinns över men

Syd-med 14Västsverige procent,följtanställdadefjärdedelar avav
Mellansverige 5och procent.sverige 7 procent

eller 0.518 500,omkringbranschenanställda inom pro-Antalet var
kon-branschernatvå1998. De störstaunderarbetskraften, varcent av

80svarade för näratillsammansekonomiadministration,och somtors-
deundertillkommithartjänsteområdenanställda. Nyadeprocent av

ochlagerindustri, transport,växandesnabbast ärdeochårensenaste
Cirka 80kvinnodominerad.starktBranschenvård. pro-och ärteknik

dominerasbranschernade tvåpå störstavilket berorkvinnor, attärcent
kvinnoyrken.traditionellaav

anställningsformerochLöne-

fackförbunddettjänstemannaförbundet, äroch somHandels-HTF,
Underbemanningsbranschen.anställda idemajoritetenorganiserar av

antaliarbetsgivareoch ettHTFmellankollektivavtalslöts1998 ett
denanställda 75de procentAvtaletbemanningsföretag. genom-avger

de inteperiod ärdenundergarantilöntimlönensnittliga somsom
Garanti-garantilön.anställda harde90uthyrda. Nära procent enav

helgdagar.ellerlördag-söndagintedvsvardagar,underlönlönen avser
tillberättigadeintebemanningsföretag ärianställda ettärPersoner som

arbete.då deperioder ärunder utanarbetslöshetskassafrånersättning
kompetensut-omfattandeanordnarbemanningsföretagenDe stora

ärtill. Entillgångpersonal haralli sompersonveckling, settstortsom
heltinomkompetensskaffa sigdetpåkanstädare sättetanställd som

Förutsättningen äreller lT.företagsekonomiyrkesområden,andra t.ex.
kompetensut-dennagenomgåbereddanställde attden äremellertid att

fritid.obetaldveckling på



272 Exempel på andra lösningar SOU 1999:27

Heltid för de flesta, hög personalomsättning

Cirka 85 de anställda harprocent genomsnittlig veckoarbetstidav en
heltid, 35 timmarmotsvarar eller Endastsom arbetarprocentmer. sex

mindre de skulle viljaän Kompetensutvecklingengöra. sinär, trots om-
fattning, punkt. Många anställda de inte orkaren svag delta iattuppger
utbildning arbetsdagpå kvällstid efter full Enligt HTF undersök-en :s

19982ning våren dock 95 i undersökningsgruppenprocentuppger att
det förekommer utbildning på det företag där de anställdaär och deatt
också får del denna utbildning.ta Cirka 80 undersök-av procent av
ningsgruppen tycker också arbetet i bemanningsbranschenatt är
yrkesmässigt utvecklande.

Bemanningsföretagens affärsidé snabbt kunnaär att sätta perso-
nal i situationer. Detta har också drivit fram intressantanya rekryte-
ringsmetoder. Inom industrisektom, där de bemanningsföretagenstörre
expanderat under år, bortser de i utsträckning från formellastorsenare
meriter. Istället använder bemanningsföretagen fárdighetstester för att
välja lämplig personal, vilketut resulterat i den uthyrda personalenatt
ofta har lägre formell kompetens den företagetän normalt accepterar.
Detta har fungerat alldeles utmärkt. Genom färdighetstesten har man
lyckats rekrytera personal trivs med de aktuella arbetsuppgiftemasom
och flera företag har börjat överväga ändra sina rekry-att
teringskriterier. Dessutom tycks med ställning på arbets-personer svag
marknaden ha bättre möjligheter hävda sig urvalet bestämsatt medom
hjälp färdighetstester. Vid de bemanningsföretagenav ett störreav var

helanästan den personal hyrs till industriföretag arbetslösut föresom
anställningen och ungefär hälften dem utomnordiska invandrare.av var

Personalomsättningen mycket hög iär branschen, 50-60 procent per
år. Med tanke på branschen relativtatt är och mycketväxer snabbt,ny
har majoriteten de anställda relativt kort anställningstid. Cirkaav 75en

har varit anställdaprocent under kortare tid två år ochän drygt 8 pro-
har varit anställdacent sju år. Enän väsentlig del den högamer av

personalomsättningen förklaras bemanningsföretagenatt oftaav
fungerar rekryteringsföretag. Det mycketär vanligtsom de anställdaatt
går och får fastöver anställning i inhymingsföretaget.

Internationella studier bemanningsbranschen och de uthyrdasav
situation begränsad.är De studier ändå har gjorts visarsom att perso-
nalomsättningen hög i alla länderär och de anställda missnöjdaatt är
med lönen. Från USA kommer också studier antyder de fastattsom
anställda får ochstörre krävande arbetsuppgifter därföransvar mer att

Bellaagh Isaksson, Fast anställd uthyrd, Arbetslivsinstitutet 1998.men
2HTF, Uthyrning arbetskraft, 1998.av
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det tid introducera inhyrd personal ochtar detatt svårt överlåtaäratt att
komplicerade arbetsuppgifter på tillfälligt anställda.

undersökning3En nyligen genomförd visar grundinställningenatt
till arbetet uthyrd jämfört med fast anställd viktigatt ärsom vara en

Ärfaktor för trivseln. positivt inställd till uthyrd, nöjd medattman vara
sin lön, upplever utvecklas i sitt arbete och känner sigatt itryggman
sin anställning, så trivs bra och sannolikt kvar uthyrd.stannarman som
En viktig förklaringsfaktor utbildningsnivån. Personer medärannan
lägre utbildning trivs bättre dem har akademisk utbildning.än som en

På frågan de skulle vilja ha stationärt arbete svarade 27ettom pro-
i undersökningsgruppen de helst villcent arbeta uthyrda medanatt som

resterande 73 helst vill ha stationärt arbete. Av vissaprocent ett
undersökningar framgår ändå del den högaatt en av perso-
nalomsättningen förklaras de anställda missnöjda med lön ochatt ärav
utvecklingsmöjligheter och upplever anställningen Enligtotrygg.som
HTF:s studie trivdes emellertid 77 de anställda mycket ellerprocent av
ganska bra och knappt 10 de inte trivdes.procent attuppgav

rapportI framkommer intervjuer med personal viden annan ettav
företag betydelsen socialt stöd lika förklaringsfaktoratt tillär storav en
arbetstrivsel för uthyrd personal för fast anställda. Skillnaderna isom
möjligheten få detta stöd dock mycket I traditionell fastatt är stora. en
anställning finns kontinuitet i relationerna till arbetskamrater deen som
uthyrda inte får i utsträckning.samma

En gränsöverskridande bransch

Bemanningsbranschen till sin karaktärär gränsöverskridande detnär
gäller uthyrning personal, dvs. de anställda kanske tillhör kollek-ettav
tivavtalsområde, kan komma tjänstgöra inom flera olika kol-attmen
lektivavtalsområden. möjligenDetta kan hinder för denettvara
anställde komma i olika företag liksom föratt bemannings-ut typer av
företaget kunna variera antalet företag den anställdeatt kan arbetasom
inom. HTF:s undersökning bland dem varit anställda 12änsom mer
månader visar 41 i undersökningsgruppen bara hade varitatt påprocent
högst två olika arbetsplatser, 29 hade varit på arbetsplatser.3-5procent
Detta kan till del förklaras det finns exempel inomatt attav man

konfektionskedjor personalstora växlar mellanogärna företagattser

3 IsakssonK. Bellaagh,K. "Uthyrd personal. Vilka trivs och vilka vill
sluta Arbetslivsinstitutet, 1998.
4 Bellaagh Isaksson, Fast anställd, uthyrd", Arbetslivsinstitutet, 1998.men
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flerakombineraförsvårar för personalbranschen, vilketinom även att
deltidstjänster.

Östergötlandi ABIndustrikompetens12.3

AB framIndustrikompetens växer

ÖstergötlandiIndustrikompetens AB typrepresenterar annan aven
medfinns likhetertraditionella bemanningsföretagen.företag de Detän

hörlikheternaolikheter. Tillbemanningsföretagen också attstoramen
andra företag.företag och arbetar påanställd på och åkerär ett utman

anställnings-organisationsformen, löne- ochberör främstOlikhetema
kompetensutveckling.villkor samt synen

19975, hadejanuariIndustrikompetens startades denAB 1 men
olika företag10-l5-talföregåtts många samtal meddessförinnan ettav

Östergötland, personal inomövertaligvilka alla hade problem:i samma
yrkeskategoriersamtidigt det rådde brist påvissa företag sammasom

kunnabrahade problem med påvid andra. Företagen sättettstora att
orsakfanns. bidragandeoch den kompetensutnyttja bevara En varsom

tenderadekundernaorderingången varierade kraftigt och attattatt
allt snabbare.behöva sinamed sina order allt ochkomma varorsenare

Utgångspunkten för bildandet bolagetav

detpresenterades 1996för det förslagUtgångspunkten attvarsom
kortsiktiga behovför industrinsbehövdes modell tillgodoseatt aven ny

effekterna vid och behålla den kompetentapersonal, mildra varsel per-
för lockabehövdes också åtgärdersonalen i regionen. På längre sikt att

problemtill gymnasieskolans industriprogram. Ettfler sökande annat
anställda intemedfördeden låga personalrörligheten, attsomvar

turordningsplats vidför förlora sinvågade byta arbete rädsla attav
företagen iuppsägningar. Lösningen bleveventuella varsel att re-om

Industrikompetens,och bildade bolag,gionen gick ett egetsamman
bildadede företag nyttjade tjänsterna. SAAB ABägdes av somsom

förstaekonomiskt under de 18och garanterade verksamhetenbolaget
månaderna.

5 januariden 1999.och initiativtagare, Thomas 13Samtal med Nygren,VD
www.saf.se KonkurrenternaNäringsliv ochArtikel i tidningen 1998:33 sam-

arbetar, 1998.
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Rekrytering till Industrikompetens AB

Rekrytering till företaget kan exempelvis gå till så företag medatt ett
20 behöver femmontörer dem. Samtligasäga anställda tillfrågasupp av

de intresserade arbeta inomär Industrikompetensatt AB. Om 10om av
anmäler intresse så anställer Industrikompetens femABpersoner av

dem efter överenskommelse med ledningen för företaget. Fördelen med
detta, och viktig princip, alla övergångar frivilligaär ochatt ären att
ingen skulle ha kunnat bli uppsagd.vet vem som

Organisationsform, löne- och anställningsformer

Organisationsformen skiljer sig från rekryteringsföretag detattgenom
företagen i regionen tillsammansär Industrikompetensäger AB,som

företag.20 Därutöver finns 30 medlemsföretag, endast betalarca som
blygsam anslutningsavgift för nyttja Industrikompetens tjänster.atten

harFöretaget styrelse bestående VD, för urvalrepresentanter etten av
företagen och fackliga företrädare och finansieras delägamasav genom

satsade aktiekapital, medlemsavgift från medlemsföretagenen samt
avgifter för utnyttjade tjänster. Målsättningen inte vinstdri-är att vara
vande och inte heller löneledande.

anställdaDe har fast heltidsanställning och med sig den lön detar
hade vid föregående anställning.närmast Lönen densammaär oavsett

individen arbetar eller går på utbildning. Under perioder då denom
anställde inte arbetar bedrivs utbildning på exempelvis maskiner vid
andra företag. Målet den anställde skaär ha varit på fem företagatt
under år för därigenom bredda sin kompetens,ett lära kännaatt företa-

och bli känd där. Gränsen mellan arbete och utbildning blir därmedgen
flytande. förIntresset arbeta i Industrikompetens blandatt deär stort
anställda. Under fanns1998 80 anställda, alla, utom män.varav en, var
Personalomsättningen under de två åren mycket låg, endastärsenaste
två har slutat sin anställning.personer

avtalsområdenTvärs över

Företaget arbetar gränsöverskridande. innebärDet de anställda inteatt
in i den traditionella uppdelningen mellan kollektivavtalsom-passar

råden. utförDe arbeten inom Metalls område såväl Sekos, Pap-som
Livs och Industrifackets. En avgörande anledning till harpers, att man

kunnat arbeta med denna gränsöverskridande arbetsfonn fackenär att
har varit involverade i utvecklingen företaget från begynnelsen.av
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arbetsförmedlingenSamarbete med

i projektsamarbetarIndustrikompetens ABochArbetsförmedlingen ett
inriktadeyrkenutbildning ifördjupadfårinnebär de arbetslösaattsom
praktik-medkombinerasUtbildningenindustriföretagen i länet.mot

SyftetIndustrikompetens AB. ärföretag,platser på arrangerats avsom
Industrikompetens ABanställning inomtillförsta hand ledainte i att

anställningsbara. Ettbliarbetslösaunderlätta för de attutan att mer
sitt prak-anställningfåttprojektethar ocksåtiotal genompersoner

tikföretag.

bemanningsföretagStatligt12.4

inom statligaetableradesföretagPersonaluthyrning ABNu är ett som
bl.a i Söder-verksamhetoch harfebruari 1998den 1AMU-Gruppen

Kris-Halmstad, Helsingborg,i Göteborg,finnstälje. Företaget även
Stockholm.tianstad, Malmö och

SödertäljeUtgångspunkter etableringen iför

förvill hyra in personalochproduktionstopparhar skiftandeScania
företagmånga små påfanns detSamtidigtperioder.längre och kortare
grundtidsbegränsade anställningar påihadeorten avsom personer

behålla yrkeskompe-viktigtDetosäkerhet orderingången. attvarom
samtidigtkonjunktursvängningama ochmellanhos individernatensen

beställningar och längrekortavid arbetstoppar,in personalkunna hyra
avtal medtecknadePersonaluthyrning ABfrånvaroperioder. Nu ett

Därigenomverkstadspersonal.lager- ochuthyrningScania avom
i regionen.och yrkeskompetensbåde personalkunde behållaman

anställningsformerOrganisationsform, löne- och

avtal meddettatecknahar kunnatanledning tillavgörandeEn att man
med Metall.avtalfall finnsinvolverade. dettafacken IScania är äratt
olika företa-på deoch arbetarheltidsanställninganställda har fastDe

Personaluthyrningför företag Nulättarei regionen. Det är ett somgen
därigenomarbetsmarknaden ochden lokalaöverblickhaAB överatt

för olikaställetarbetstillfällen isammanhängandekunna skapa att
uppsägning vidpersonalenvarslaranställer ochföretag först omsenare

vikande orderingång.
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genomförsuppdragenKompetensutveckling mellan eller under av
för tillsvidare-lönesumman procentAmuGruppen. viss del 2,2En av

utnyttjas varje år.anställd personal speciellt konto försätts ett attav
dels förarbetsplatsernaUtbildningen till delen förlagd tillstörsta attär

realistisk ochminska kostnaderna dels för utbildningengöraatt mer
användbar olika företag.

Avtalslösningar12.5

flexibilitetavtal visar hurUtredningen har tagit del några lokala somav
förlägg-arbetstidensuppnås. Vissa dem handlarkan att anpassaav om
inträffar.tillfälligaarbetet kan bedrivas effektivtning så när topparatt

Arbetstiden kan produktionsanpassas eller konjunkturanpassas. Det
till syfte sänkaexempel överenskommelser harfinns påäven attsom

sysselsättningsgraden hos dehöjaoch övertiduttaget samt attmer-av
deltidsanställda.

flexibel arbetstid in-ramavtalScania har under år 1998Inom ett om
med tio timmararbetstiden kan varierasinnebär bl.a.gåtts. Det att

anställd fårtvåveckorsperiod och varjevardera hållet under att enen
konkurrenskraft kunnapersonlig tidsbank. Syftet uppnåär attatt genom

och konjunktursväng-personalresursema vid olika säsongs-anpassa
underlättasanställda.behöva förändra antalet Dessutomningar utan att

kompetensutvecklingsinsatser.
iarbetstid har ingåtts inomkonjunkturanpassad SKFavtalEtt om

arbetstidenanpassning den ordinarieGöteborg. Syftet är att avgenom
förläggning tid för kompe-arbetstidsförskjutning ochbl.a. avgenom

produktionskapaciteten för bättretensutveckling mötaattanpassa
möjlighetenmarknads- och produktionsbehovet. ökarDetta mötaatt

Avtalet innebärpersonal.konjunktursvängningar med kompetentegen
vecka.timmararbetstiden i medeltal kan med fyravarierasatt per

normalfalletperioder, iArbetstiden kan planeras i förväg för bestämda
med iarbetstidenkvartal. Kompetensutveckling ska ingå iett genom-

längd beräknaskonjunkturcykel,snitt fem underprocent varaen vars
år.3-5

deltidsanställda finnshandeln har mängdInom ettstor pro-som en
harHandelsanställdas förbundkallas för TimeCare. ochjekt KFOsom

mertidövertid ochkommit försöka minskaöverens att uttaget avom
deltidsanställda.stället höja sysselsättningsgraden föroch i

visstids-det avtalannorlunda lösningexempel påEtt är omen
och arbetsgivarnamellan Teaterförbundetanställningar har slutitssom

har litentidigareunder Avtalet innebär,1998. nämnts, att man ensom
yrkeserfarenheter ochfast personal med olikakärna storen grupp avav
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åranställda med långtidskontrakt på medför2-5 Det flexibelen mer
organisation lättare kan till verksamhetens behov. Exem-som anpassas
pelvis kanske vid vissa föreställningar behöver fler medanmän,man

vid andra behöver fler kvinnor eller människor.man unga

,
,
,° Se kap. 5 ovan.

v
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ställningmed13 Grupper svag

fördelarvisat, finns det tvivel mångautredning hardennaSom utan
20-25arbetsmarknaden deutveckling påmed den ägt senasterumsom

har ocksåutvecklingenatypiska anställningar.vad gäller Menåren
dennaför vissa Bland de tvåmedfört nackdelar somgruppergrupper.

finnstillfälligt anställda,deltidsarbetande ochutredning har kartlagt,
samhälletoch iställning, både arbetsmarknadenpådelgrupper vars

helhet, relativtär svag.som
arbetstid.med sindrygt nöjdade deltidsarbetande 60Av är procent

fåinte lyckatsvill arbeta harknappaResterande 40 procent menmer,
harUtredningendärför deltidsarbetslösa.arbetstid de önskar ochden är

heltidnuvarande arbete tillförutsättningar utöka sittderasvisat attatt
arbetsschemaninlåsta itvå tredjedelar dembegränsade. Mer äränär av

arbete. Dessutominte låter sig kombineras medi praktiken annatsom
omställningsbenägenhetoch derasofta inom sitt yrkevill de stanna

jämförelsevis låg.förefaller vara
förarbetenanställda medfinns ocksåDet anses varasomen grupp

deltid.till de arbetar Inomheltidsarbete, vilket skäletför är atttunga
nedskär-de kraftigadetta resultatexempelvis vården kan ett avvara

saknas faktaiUtredningen har funnit detningarna. stort settatt om
fördjupa kun-finnas anledningförhållanden. kan därfördessa Det att

området.skapen på
vilja ha fastskulle hellrede tidsbegränsat anställdaFlertalet enav

det enda altema-tidsbegränsade arbetetde flesta dock dettjänst. För är
vikariat och vissaTillfälligt anställda itill arbetslöshet.tivet t.ex. pro-

arbetsmarknadenrelativt stark ställning påjektanställningar har en
trygghet.likabehovsanställning inte kännermedan de har storensom

för med sig.anställningsforrnenframför allt på den osäkerhetberorDet
arbetetanställning upphörför dag och derasanställs dag ärDe när

den snabbastkvinnor,dominerasslutfört. Denna äravgrupp, som
växande gruppen.

år,kraftigt i åldrarna 25-34behovsanställda har ökatAndelen
osäkradenminskat. innebärmedan andelen i vikariat har Det att mest

Ungdomar intei åldrarna.anställning har flyttat stu-typen somuppav
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derar i hög grad hänvisade till tidsbegränsadeär arbeten och de är
dessutom ofta deltidsarbetslösa och har varit så sedan länge.

Varken de deltidsarbetande eller de tillfälligt anställda får kompe-
tensutveckling i utsträckning fast heltidsanställda. De harsamma som
också mindre inflytande arbetet fastde anställda.ett över än

Många de atypiskt anställda har ställning arbets-av som en svag
marknaden, drabbas också andra negativa effekter på grund sinav av
anställning. Vissa privatekonomisk karaktär.är Om interentav man
kan bevisa har tillräckligt hög framtida betalningsfönnågaatt man en
kan det svårt få banklån, hyra bostad eller teckna telefon-t.ex. attvara
abonnemang.

Skatte- och transfereringssystemets uppbyggnad i Sverige dess-gör
marginaleffekter och tröskeleffekter kan innebära det inteutom att att

alltid privatekonomiskt lönsamt öka arbetstiden.är att

13.1 Positiva och negativa konsekvenser av

utvecklingen atypiska anställningarav

Det finns tvivel många fördelar med den utvecklingutan ägtsom rum
på arbetsmarknaden de 20-25 åren vad gäller atypiska anställ-senaste
ningar. arbetsgivarna harFör utvecklingen bl.a. inneburit kostna-att
derna for arbetskraften bättre har kunnat till efterfrågananpassas av

och tjänster vid viss tidpunkt. Härigenom har verksamhetenvaror en
kunnat effektiviseras och utvecklas. arbetstagarnaFör har den ökade
flexibiliteten på arbetsmarknaden inneburit möjligheter tidi-större än

kombinera förvärvsarbete med familjeliv, hushållsarbete ochattgare
studier. För många, framför allt tillfälligt anställda har den tillfälliga
anställningen varit det enda alternativet till arbetslöshet.

Utvecklingen atypiska anställningar har också inneburit nack-av
delar för vissa Bland de två denna utredning hargrupper. grupper som
kartlagt, deltidsarbetande och tillfälligt anställda, finns delgrupper vars
ställning, både arbetsmarknadenpå och i samhället helhet, rela-ärsom
tivt svag.
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-arbetslösaDeltidsanställda/13.2

Gruppen deltidsarbetande

vård,allra flesta inomdeUngefär deltidsarbetar i Sverige,900 000
också imångalandsting,utbildning ochoch i kommuner menomsorg

och restaurangverksam-hotell-handelprivat tjänstesektor särskilt samt
het. alla kvinnor.Nästan är

arbetsmarknadsskäl, dvs. förDeltidsarbetar främst attgör avman
arbetstiden ochönskade 30%deninte lyckats få arbete medettman

deltids-Bland debarn drygt 20%.därnäst för vårda yngstaatt
de äldstaoch blandvanligastmed studierarbetande kombinationenär

flesta deltids-hälsoskäl.fritid Dedominerar önskemål samtmerom
vill arbetafyra tioarbetstid,arbetande nöjda med sinär mer,men av

deltidsarbe-inteGenerellt kandeltidsarbetslösa.dvs. säga attär man
visar deUndersökningarmissgynnadtande ägeratt t.ex.är grupp.en

gruppenandrautsträckningsin bostad i änstörre

deltidsarbetslösaFördubbling antaletav

år och intekonstant under mångaantal har varitdeltidsarbetandesDe
starka högkon-varken denkonjunkturer,påverkats nämnvärt avav

djupa nedgången under 1990-den1980-talet ellerunderjunkturen av
blivitvill tid har däremotarbetadeltidsarbetslösa, detalet. De mersom

Till beroråren.under de 10och dubbleratsalltfler senaste synes
för få fyllnadsersätt-reglernaalltökningen både på de generösare att

arbetsmarkna-minskade rörligheten pådenfrån och påning a-kassan
Antalet deltidsarbets-tillkonjunktumedgången 1991 1994.underden

deltidslön har ökattill sinutfyllnadmed kassaersättning sär-lösa som
skilt mycket.

med nuvarandedeltidsarbetslös kanfast anställd ochDen ärsom
arbetar 80%för deninnebärfå ersättning i dagar.regler 300 Det som

arbetar 60%för denochersättning under period år ensomen sexav
fyllnads-deltidsanställd kantillfälligtperiod år. denFör ärtre somom

fårde flestatid.under obegränsad Förersättning erhållas ersätt-som
lika medkassaersättning iblir deltidslön ochning stort settsumman av

kompensation frånaldrigheltidsarbetslös fårheltidslön. Den ärsom
betydligt lägremånga fårfull lön,för högst 80%a-kassan än avmer

i försäkringen.s.k. taketkompensationsnivå på grund detav

SIFO:s Samhällsbarometer 1998.
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flestaDe deltidsarbetslösa trivs sinapå arbetsplatser och vill vara
kvar där och i yrket Knappt tionde kan tänka sig utbildning motvar

yrke för få önskadnytt arbetstid. de flestaatt För deltidsarbetslösa
drygt 67% deltidsarbetetsutgör varierande förläggning i tiden hin-ett
der för kunna utbilda sig eller kompletteraatt med arbete. För denannat
enskilde kan det också finnas ekonomiska marginaleffekter gårom man
från deltid till heltid. Heltidslönen i lika med tidigareär stort sett
deltidslön tillsammans med fyllnadsersättningen, riskerar dockman

högre bamomsorgsavgiftert.ex. går till längrenär överman en
arbetsdag.

Arbetsförmedlingen har svårigheter erbjuda omställnings-stora att
aktiviteter för deltidsarbetslösa. Det avspeglas i dessa i liten gradatt
deltar i olika arbetsmarknadsprogram de förlagda hosutöver ärsom
deltidsarbetsgivaren. Orsakerna står finna i de deltidsarbetslösasatt
arbetsscheman inte möjlighet därtill, i små incitament församtsom ger
omställning i De aktiviteter och projekt ändå genomförsgruppen. som
har de kräver betydandegemensamt att ofta goda resultatresurser, ger
för enskilda deltidsarbetslösa inga bestående effekter på deltids-men
arbetslösheten.

Långtidsarbetslösa

De deltidsarbetslösa, i huvudsak lågutbildade kvinnor, blir således kvar
i deltidsarbetslöshet under lång tid. Eftersom deltidsarbetande relativt

får mindre kompetensutvecklingsett och karriärmöjligheter, har mindre
inflytande på sin arbetsplats, får information och får redasämre på
mindre arbetsmiljöfrågor innebär situationen berörda alltmerom att
fjärmas från de förutsättningar och förhållanden gäller heltids-som
arbetande kollegor.

För den heltidsarbetslösär dagar100 för ochutgörsom unga sex
kalendermånader för den varefter betraktasgräns lång-vuxna man som
tidsarbetslös. Man tillhör då regeringen prioriterad och skaen av grupp
erbjudas omställningsprogram från arbetsförmedlingen. Samtidigt
innebär tidsgränsen tydligt krav där individens förutsättsett delta i
sådana för kunna erhålla fortsatt ersättning frånatt arbets-program
löshetsförsäkringen. deltidsarbetslösaFör finns ingen motsvarande
tidsgräns då omställningsprogram ska erbjudas och därmed heller inte
någon ordning där krav ställs på den deltidsarbetslöses deltagande.

2 Deltidsarbetslösa uppvisar låg omställningsbenägenhet i tilläggs-AKU:s
frågor, intervjuundersökningen Bilder verkligheten i SIFO:s Sam-samtur
hällsbarometer 1998.
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till arbets-uppenbarligen inkörsportDeltidsarbetet fungerar som en
Problemet bara mångakvinnor.marknaden för många är att avyngre

missnöjetvilja. utredningen visat harsin Somdem blir kvar där, mot
i allakraftigt under perioden 1987 till 1997arbetstiden ökatmed

Årkvinnor. 1997uttalat blanddetåldersgrupper. Men är mest yngre
åldersgruppen 20deltidsarbetande kvinnorna itredjedelar detvå avvar

jämföra med knappt hälften 1987. Ideltidsarbetslösa,till år nästa24 att
kvinnornade deltidsarbetandeår,åldersgrupp, 25-34 43 procent avvar

medfördubbling jämförtvilketdeltidsarbetslösa 1997, är änmer en
1987.

harArbetsförmedlingendeltidsarbetslösa anmälda vidDe ärsom
sökandegrupper.inskrivningstider övriga Iväsentligt längreockså än

inskrivna ikvinnorna varittill år har 6åldersgruppen 20 24 procent av
för heltidsarbetslösa kvinnor 0,1medan motsvarande talår,2 äränmer

emellertid,återfinnerlånga inskrivningstidemariktigtDeprocent. man
åråldersgruppen 45bland något äldre kvinnor.naturliga skäl, I överav

harkvinnornade deltidsarbetslösa30det närmare procentär somav
betydligtsiffranheltidsarbetslösainskrivna i 2 år. Förvarit äränmer

olikade fått delvilket bl.a. förklarasknapptlägre, 1 attprocent, avav
arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Kvinnofálla

kvinnofálla därbeskrivasnuvarande situationkanSammantaget som en
jämförelsevis förmånligain med hjälplågutbildade kvinnor lockas av

frånutfyllnadsersättningden utsträckningsärskilt ivillkor, som
förhållandevisarbetslöshetsförsäkringen tillgå. blir sedanfinns Deatt

Arbetsförmedling.arbetsgivare och Sämrebådemissgynnade av
före-delaktighet iheltidsarbetande, lägreutvecklingsmöjligheter än

pension.kompetensutveckling och lägretagets
mycketdetemellertid, utredningen visat,viktigasteDet ärär attsom

denheltidsarbete inomomöjligt, för dem fåfallsvårt, i många att
de valt, de så önskar.och det yrkebransch när

Stålmansjobb"

redovisat tycksutredningenhinder för omställningdeUtöver ovansom
heltid. Vissa befatt-för arbetafall finnas andra hinderdet i del atten

utvecklats påförefaller havård- och omsorgssektomningar inom ett
heltid.sig dem påhelt enkelt inte orkarsådant sätt, taatt anen person
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I Bilder verkligheten alla intervjuade inom vård- ochärur om-
sorgssektom, arbetsgivare och arbetstagare, arbetsförmedlaresamt
inom sektorn, vårdarbetet i många fallöverens har blivit alltförattom

för ska orka sköta det heltid.på Enligttungt arbetsgivareatt attman en
det få verkligen orkarär arbeta heltid inom vården ochsom omsorgen.

Jobbet och borde kanskeär veckoarbetsmåttet".tungt överman se
Samma tendens framträder i AKU-undersökningens tilläggsfråga
de deltidsanställdas skäl till arbeta deltid. Bakom övrigaattom svaret

skäl visar det sig mycket del har de helt enkelt inteatt stor svarat atten
orkar arbeta ArbetarskyddsstyrelsensI nyligen genomfördamera.
undersökning arbetsmiljön i Sverige3 kan utläsa sak.om man samma
Bland vårdpersonal och personal inom hotell- och restaurangverksam-
het hälften fysiskt uttröttade efter arbetsdagen,än trotsvar attmer en
mycket del personalen arbetar deltid. Den enda övrigastor yrkes-av

uppvisade tal i storleksordning byggnadsarbetaregrupp som samma var
och de arbetar i genomgående heltid. Samma åter-stort sett mönster
kommer i flera frågor i Arbetarskyddsstyrelsens undersökning.

rimligtEtt antagande många deltidsarbetande kvinnorär gradvisatt
drivit arbetsprestationen på sitt deltidsarbete, ungefär vidupp som en
generell arbetstidsförkortning. Under 1990-talet har sedan vård- och
omsorgssektom för kraftiga rationaliseringar. Detta kan hautsatts
resulterat i den situation beskrivs iBilder verkligheten. Isom ur en
del de deltidsarbeten utförs inom vârd- och omsorgssektom harav som
arbetsprestationen drivits så det i praktiken hel-att är ettupp pass,
tidsarbete utförs. Detta sig uttryck i det inte finns någontar attsom per-

orkar under arbetsdag, och därför inte hellerpresterason som mer en
någon kan sig det aktuella arbetet på heltid.taperson som an

13.3 Tidsbegränsat anställda

Drygt halv miljon människor har tidsbegränsad anställning ochen en
de arbetar framför allt inom hotell- och restaurangverksamheten, turist-
näringen, vård och inom den kommunala hemtjänsten, utbild-omsorg
ning och forskning handel. Cirka 60 de tidsbegränsatsamt procent av
anställda kvinnor och tredjedelär ungdomar.ären

Andelen tidsbegränsat anställda har ökat från 10-15 mellanprocent
Ökningen1990 och 1997. andelen beror på antalet fasta jobb harattav

minskat drastiskt och bara delvis och då i utsträckning medersatts stor
tidsbegränsat anställda. Det både konjunkturella ochär strukturella fak-

ligger bakom denna förändring.torer som

3Arbetsmiljön 1997, Am 68 SM 9801.
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skyddBehovsanställda har svagt

anställ-olikamängdanställda består typertidsbegränsatDe avenav
anställdatidsbegränsat ärinteGenerellt kanningsformer. säga attman

fastföredrardrygt 85missgynnad procentäven an-enomgruppen
högskoleutbildningharprojektanställningharställning. Många ensom

tidsbe-deandellitenProvanställdaforskarkarriären. ärieller är aven
lagstift-ianställningsform uppmuntrasanställdagränsat sommen en

ningen.
ochanställningtidsbegränsadformtraditionellVikariaten är aven

exempelvisfinnsledighetssystemolikatill dekoppladeoftast somär
påanställdaärföräldraledighet Personerstudier, somsemester, m.m.

demanställningsskyddslagen. Förskydd istarktvikariat har somettett
arbets-månader kanexempelvis nioundervikariatanställda på ettär

behovs-anställningsavtalet. Degrund brytaintenormaltgivaren utan
anställningsskyddslagen. Deskydd iprincipidäremotanställda saknar

klart vidarbetetupphöranställningen ärnärochdag för daganställs
före-åberopaundantagsfallibaraBehovsanställda kanslut.dagens

denågonhosarbetstimmareller fleranställningfasttillträdesrätt aven
ocksåanställningsform ärarbetar. Dennade vanligendärarbetsgivare

växande.snabbasttvådeen av

deltidsarbetslösaanställda ärtillfälligtdefjärdedelEn av

detdeltidarbetaranställda ärtidsbegränsatde40Drygt menprocent av
deltidsarbets-anställda ärtidsbegränsatdefjärdedelendast somaven

arbetsmarknadsskälgrundpåtimmar35de arbetardvs.lösa, av
figur 13.1.

tids-bland dedeltidsarbetslösaandelenharoch 1997Mellan 1990
ökningenframträdande ärfördubblats. Detanställda mestbegränsat

behovsanställda.ochvikariats-bland
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Figur 13.1. Andel tidsbegränsat anställda fördelade heltids-påav
arbetande respektive deltidsarbetande, därav deltidsarbetslösa.samt

ÅrsmedeltalAK U 1997.

Deltidsarbetslösa
23%

Heltidsarbetande
57%

Deltidsarbetande
20%

En tredjedel de deltidsarbetslösa ungdomar och denärav över-
vägande delen dem, 80 studerar inte vid sidanprocent,av om.

flestaDe deltidsarbetslösa antingen anställdaär på vikariat ellerett
har behovsanställning. Ungdomarnas andel de behovsanställdaen ärav

40 jämförtnära med 25 deprocent vikariatanställda.procent av
Ungdomarna således iär utsträckning hänvisad tillstor den otryg-

anställningsfonnen behovsanställning, medan degare mindreutgör en
andel de vikariatanställda. De dessutom deltidsarbetslösaär vilketav
påverkar bl.a. deras försörjningsförmåga negativt.

Deltidsarbetslösa har tidsbegränsad anställning har också isom en
utsträckningstörre de har fastän anställning veckoschemaettsom en

antingen innebär kortare dag och kortare vecka, varierande tidersom
eller förläggning arbetstiden.annan av
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försvagatsharställningKvinnornas

tids-antaletökadedetandel, 55förstår procent,Männen större aven
för-sketthar detSamtidigtoch 1997.1987mellananställdabegränsat

kvinnornastillanställningsformerolikamellanskjutningar typer av
tidsbegränsadeantalettillden störstaVikariat typennackdel. är av

denanställningsform, så längerelativtochanställningar tryggär en
kvinnornadetkraftigt ochminskatdock ärharanställdaAntaletvarar.

minskningen.förtill 90 procent svararsom
de tvåÖkningen behovsanställningar, ärantalet en avsomav

kvin-berörttredjedelartill tvåharökathararbetsformer mest,som
harvikariatanställningsformendentycksDet tryggareomsomnorna.

kvinnorna.särskilt förbehovsanställningen,denvika förfått otryggare
år.25-34i åldrarnadetgällerminstInte

positivabehovsanställdaomställningsbenägenhet mestHög -

medvarieraranställningfastfåförOmställningsbenägenheten att en
60med yrket. Drygttillfredsställelseochanställningsformtyp av

jobb.få fastföromställningform ettsig någon atttänkakanprocent av
fåförutbildningomställningsformen attärattraktiva enDen mest

helttillutbildningmedanyrkenuvarande ettinomkompetensbredare
Ungdomarår.25tiondeför övertänkbartendastyrke är personnytt var

intresseradeäldre. Mestomställningpåinställda äninte oväntat,är, mer
behovs-ochdeanställningfast säsong-få ärförnågot attgöraatt enav

ocksåyrkenuvarandemed sitt ärmissnöjdaanställda. Personer ärsom
medmissnöjdaenbartde ärförändringartillpositiv än sommer

anställningtidsbegränsadmedDeltidsarbetslösaanställningsfonnen. en
arbe-ellerheltidsarbetehardeförändringartillpositiva änär sommer

antal timmar.önskattar
skulledeyrkehar detanställdatidsbegränsatdehälftenEndast av

ochbehovs-blanddet säsong-påtagligtSärskiltframtiden. ärha ivilja
Bland demyrke.önskat äri mestendast 40anställda där ärprocent som

hälso-byggnads,skogsbruk,jord- ocharbetar inomfinns denöjda som
därsamtidigt sektorerhemtjänst. Detochservice ärsjukvårdoch samt

finns inommissnöjethög. Störstaanställdaandelen tidsbegränsat är
litenocksåfinnshotellverksamheten. Detoch somgruppenrestaurang-

med sittmissnöjdadedärföranställning ärtidsbegränsadföredrar atten
yrkedetinte harkanförklaringnuvarande yrke. En att om manvara

mindre roll.anställningsformenspelarhelst vill haman
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Fast anställda rekryteras bland tillfälligt anställda

Omställningsbenägenheten hänger troligen delvis medsamman
utvecklingen i på arbetsmarknaden ocksåstort med hur indivi-men
dema bedömer sina möjligheter få fortsatt arbete elleratt fasten
anställning. Det inte oväsentligt förär individen kunna bevaka sinatt
plats i turordningen för återanställning eller fast anställning. Enen av
anledningarna till huvudöveratt tidsbegränsadtaget acceptera en
anställning föreställningenär denna så småningom leder tillattom en
fast anställning.

Till 60 de fasta tjänsterna sker rekryteringprocent bland demca av
har tidsbegränsad anställning. Problemetsom antalet fastaären att

tjänster få. Avär miljon nyanställningar under 1997 utgjorde deca en
bara fjärdedel. De flesta nyanställningama således tillfälligaen är jobb
och så många 40 de arbetslösa återanställsprocent hos tidi-som av en

arbetsgivare.gare
Möjligheterna få fast anställning varieraratt mellan branscherna.en

Största möjligheterna till fast anställning har de arbetar inomen som
den finansiella sektorn och industrin medan de möjligheternasämsta
finns inom den sektorn vård-största och Möjligheterna till fastomsorg.
anställning varierar också med anställningsformema. Största chansen
finns för de provanställda och minsta för behovsanställda.

En andel dem fåttstor tillfälligt arbete återkommer tillettav som ett
tillfälligt arbete. Dennaannat andel högre bland demär återanställssom

hos arbetsgivare, och det gäller för hälftensamma nära Detav gruppen.
medför växlar mellanatt upprepad arbetslöshet och tidsbegränsademan
anställningar.

13.4 Arbetsmiljö och arbetsvillkor

Kontroll och inflytande över arbetet har minskat

Kontrollen och inflytandet arbetet haröver minskat under l990-talet.
Det vanligast medär bristande inflytande bland deltidsarbetande och
tidsbegränsat anställda, med undantag projektanställda vilka ligger iav
nivå med fast anställda. Arbetstakten har ökat bland de fast anställda
samtidigt arbetsuppgifterna blivit fler.som
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13.5 Kompetensutveckling och
karriärmöjligheter

Vägen till kompetensutveckling går via fast anställning

femtedelEn de tidsbegränsat anställda får tillgång till kompetens-av
utveckling jämfört med drygt 40 de fast anställda. Detprocent ärav
också skillnader mellan dem arbetarstora heltid respektive deltid,som

det avgörande för få personalutbildning har med anställ-attmen en
ningsfonnen veckoarbetstidengöra densamma.att även Pro-ärom
jektanställda och anställda vikariatpå får utbildning medan detmest
bland övriga tidsbegränsat anställda mycket låg andel fickvar en som
utbildning. Om räknar hur andel arbetstiden tillstor avsättsman av som
utbildning finns det skillnader mellan branscherna. Lägsta andelenstora

tid finns inom branscher medavsatt hög andel tidsbegränsaten
anställda, nämligen handel och kommunikationer hotell ochsamt
restaurang.

härDet visar de har fast anställning i alla avseendenatt ärsom en
gynnade jämfört med dem har tidsbegränsad anställning, möjli-som en

med undantag projektanställda och anställda på vikariat. Efter-gen av
de fast anställda käman i företaget har de fått flerutgör arbets-som

uppgifter och behovet kompetensutveckling ökar således. med-Detav
för vissa tidsbegränsat anställda alltatt marginaliserasgrupper av mer

de får utföra enklare arbetsuppgifter, dvs.att sådana uppgiftergenom
där kompetensutveckling inte behövs, eller yrken med kort upp-
lämingstid. förlängningenI blir det svårare komma ifråga föratt mer
kvalificerade jobb, karriärmöjlighetema försämras därmed och för de
tillfälligt anställda blir det också svårare få fast anställning.att en

13.6 Privatekonomiska konsekvenser

Personer har tillfälliga anställningar ofta på problemstöter ärsom som
privatekonomisk karaktär.rent Ett exempel gäller banklån. Närav en

ansöker banklån, banken kreditbedömning.gör bedöm-Iperson om en
ningen den framtida betalningsförrnåganär viktig del, eftersomen
låntagaren dels skall betala dels skall återbetalaränta, lånet. Av
betydelse för den framtida betalningsförrnågan givetvis denär att som
ansöker lån har fast anställning med viss lön. Banken iom en en anser
de flesta fall risken blir uppsagd elleratt sigatt ochsägerman upp
förlorar sin betalningsförmåga relativt liten, och baserar iställetär sin
bedömning på lönens storlek, andra eventuella åtaganden etc.

19-0281Arbetslöshetsersärtning..10
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annorlunda.anställd sig situationentillfälligtdenFör är tersom
lån inte kom-den ansökerrisk förBanken här större att omsomenser

kreditbedömningframtida inkomst. Bankenssäkerha äratt enmer
uppskattninginnebärindividuell, vilketdock göratt av sanno-man en

framtida inkomstkommer haansöker låndenlikheten attatt ensom om
frågorlånet. kanoch amorteringar på Härkunna betalaoch räntor som

frivillig basistillfälligt påansöker lån arbetarhuruvida den omsom
rollfarbetslöshet spela vissalternativet tilldet det endaeller ärom

gälla förhos fastighetsägare tordeLiknande personerresonemang
tecknavillteleoperatörer för denbostad, hosvill hyra ettsomensom

m.f1.telefonabonnemang

Marginaleffekter13.7

blivitbarnendeltid medan barnen små. Närkvinnor arbetarMånga är
mycketdå hurtill heltid. räknar påvill återgå Manstörre merman

får högrefritidsverksamhet kostarellerbarnomsorg attgenom man
hurtid inommåste längreoch barneninkomster att omsorgen,vara

skatterbortfaller i formsjunker och vadmycket bostadsbidraget avsom
och avgifter.

margi-undersökt hurKommunalarbetareförbundet harInom man
kommit framinkomsttagare har bl.a.naIeffekternaS slår för olika Man

ochundersköterska arbetarensamstående 75förtill procentatt somen
1991marginaleffektema ökat från 59heltid, harvill gå till procentupp

krundersköterskan får 310 kvarinnebär1998.till 69 Detta attprocent
kostnader för-Därtill kommermed kronor.löneökning 1 000av en

ord inte alls säkertmed andraknippade med arbetet, Det ärt.ex. resor.
öka sinprivatekonomiskt lönsamtbedömningen dethon är attgör attatt

arbetstid.
hon börjarekonomi han ellerarbetslös inte får bättreOm närenen

transfereringssystemen harskatte- ochbrukar talaarbeta attomman
ESO-rapport7 från visararbetslöshetsfálla. 1997Iskapat attmanenen

utbredda arbetslös-upphov tilli Sverige varkennuvarande system ger

" Bankföreningen.medharDetta stämts avresonemang
5 enskilde arbetasig för denvisar hur mycket det lönarMarginaleffekten att

högre lön.utbilda sig för fåavlönat arbete ellersöka bättre attett enmer,
på kronorbruttoinkomstökning 000den lMarginaleffekten är procent av en

och höjdainkomstberoende bidragi skatt, minskadefår betalamansom
avgifter för barnomsorg.
° välfärd,ekonomi och 1999.Kommunalarbetarförbundet, enheten förSvenska
7 1997:73.sig arbete Finansdepartementet DsESO,Lönar
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hetsfällor eller mycket höga marginaleffekter. Samspelet mellan social-
försäkringar, bidrag, skatter och kommunernas bamomsorgsavgifter

dock, enligt upphov till olika systemproblem. Manrapport,ger samma
konstaterar ganska många löntagare faktiskt arbetart.ex. detatt utan att

särskilt privatekonomiskt lönsamt.är
Det enligt ESO-rapporten, ocksåär, ganska vanligt arbetslösaatt

bara marginellt kan förbättra sin ekonomiska standard börjaattgenom
arbeta. kommunalaDe bamomsorgstaxoma arbete lönar siggör att
dåligt för många småbamsfamiljer jämfört med den ekonomiska stan-
darden vid arbetslöshet.

bildDenna skiljer sig något från den bild kom fram i undersök-som
ningen Bilder verkligheten, såtillvida de flesta de tillfrågadeattur av
trodde arbete skulle löna sig. Förklaringen kanatt så enkelmer vara

utgår ifrån arbete lönar sig det i självaatt att trots attsom man mer ver-
ket inte så.är

Enligt ESO-rapporten beror systemproblemen på olika delsys-att
kanske funktionellt väl avvägda för sig,tem, ärsom sammantagetvar

de utnyttjas leder till åtskilliga bådenär okontrollerade och oönskade
kombinationseffekter. Om problemen ska minskas måste i grundenman
förenkla skatte-, socialförsäkrings-, bidrags- och avgiftssystemen så att
bl.a. marginaleffekter reduceras och kontrolleras i ochett samma

företrädesvis inom skattesystemet.system,
deltidsarbetandeFör olika skäl funderar på öka sinattsom av

arbetstid, måste det privatekonomiskt lönsamt det. Annarsgöraattvara
kan inte räkna med få förändring till stånd.attman en

13.8 Grupper med ställning i framtidensvag

harSom framgått föregående kapitel, har antalet individer medav en
osäkrare förankring på arbetsmarknaden ökat under 1990-talet. De
flesta deltidsarbetande nöjda med sin arbetstid,är växandemen en

fyra tio, vill arbeta och således deltidsarbetslösa.ärgmpp, av mer
Samtidigt har antalet tidsbegränsat anställda ökat, framför allt behovs-
anställda, den både vadär gäller position påsvagastesom gruppen,
arbetsmarknaden och anställningsskydd. En del dessa del-stor ärav
tidsarbetslösa, inte minst gäller det ungdomarna.

Behovsanställningar och deltidsarbetslösa inte särskilt framträ-är
dande inom industrin. finns framförDe allt inom tjänstesektom. Han-
del, hotell- och restaurangverksamhet har många deltidsarbetslösa och
behovsanställda. Framför allt finns de anställningsforrnema i kommu-

och landsting, dvs. inom den sektor där politiska beslut ska avgöraner
prioriteringarna.
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tycksbåda könenframför allt kvinnor och ungdomarDet är somav
ocksådel kani anställningsformer. kvinnornashamna dessa För man

ålder, iibehovsanställningar blir vanligare t.ex.attnotera vuxen
åldersgruppen år.25-34

procentenhet iökat medAndelen tidsbegränsat anställda har nära en
ökningstakten fortsättergenomsnitt år sedan 1990-talets början. Omper

alla anställda.femtedelkommer andelen några omfattaåratt avenom
Antalet behovs-behovsanställda.snabbaste ökningstakten har deDen

tredubbling sedan 1987.anställda vilket Det100 000 år 1997, ärvar en
behovsanställdaantaletinnebär med ökningstakt kommer attatt samma

med denna utvecklingSamtidigtinom tio år.300 000närmarevara
deltidsarbetslösa.växer gruppen

fonnerangeläget finnaInför detta scenario måste det att somvara
stärkas,arbetsmarknaden kandessa ställning pågör att sam-gruppers

falltillgodoses.tidigt arbetslivets behov flexibilitet I annatsom av
behov.dessautvecklingen ytterligare försvagakommer att gruppers

delaktighetkarriärmöjligheter och igäller kompetensutveckling,Det
beslut det arbetet.rörsom egna
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överväganden14 och förslag

Anna-Greta Leijon dåvarande arbetsmarknadsminister isa en-
intervju i LO-tidningen år 1986:

När vi 1984 ändrade reglerna och gjorde det möjligt för
deltidsarbetslösa få a-kassa trodde vi inte det skulleatt att
missbrukas. Men det har inträffat och förra kundeåret vi attse
många arbetsgivare detta i har medvetet hållitDesatte system.

arbetstidema och samtidigt informerat de anställdanere om
möjligheten via a-kassa få betalt för de resterande timmarnaatt

till full tjänst. Det inte meningen a-kassan bakvägenär attupp
ska finansiera arbetstidsförkortning"en

Utredningen har vid flera tillfällen pekat på de positiva konsekvenser
utvecklingen atypiska anställningar, och främst då deltidsarbetesom av

och tillfälliga anställningar, har medfört för individer, företag och sam-
hället i stort.

Samtidigt finns det sin anställningsfonn, hargrupper som, genom
fått ställning på arbetsmarknaden och i samhället i övrigt.en svagare

utredningensDet bedömning situationen för dessaär att grupper san-
nolikt inte kommer förbättras utvecklingen på arbetsmarkna-att genom
den de kommande åren,5-10 försämras i vissa avseenden.utan snarare

Problemen för del de atypiskt anställda handlar olika fak-en av om
berör både arbetsmarknaden och samhället i Deltids-torer, stort.som

arbetslösa, i huvudsak lågutbildade kvinnor, blir kvar i deltidsarbets-
löshet under lång tid. jämförelseI med heltidsarbetande har de mindre
inflytande på arbetsplatserna och får mindre möjligheter till kompe-
tensutveckling och har därmed förutsättningar för karriännöjlig-sämre
heter. Deras omställningsbenägenhet låg, till delen beroendeär största

praktiskapå förutsättningar för omställning saknas. Behovsanställdaatt
förefaller den positiva till omställning. Enär mest storvara grupp som
andel dem fått tillfälligt arbete återkommer till till-ett ett nyttav som
fälligt arbete. många innebärFör det växlar mellan arbetslöshetatt man

frånCitat Ericsson, 1988 viljaY, Att inte kunna deltidsarbeteOm imen -
Sverige.
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främstoch tillfälliga anställningar. inom tjänstesektom be-Det är som
hovsanställningar och deltidsarbetslöshet förekommer, särskilt inom
kommuner handel, hotell-och landsting och restaurangverksam-samt
het.

diskussioner med arbetsmarknaden, företrädareGenom påparterna
för myndigheter och organisationer m.fl. utredningenhar kunnat kon-

det finns flera lösa de problem beskrivitssättstatera attatt som ovan.
Vissa lösningar ingrepp i lagstiftningkräver eller avtal, medanstora

omfattande karaktär.andra lösningar mindre Redan i dag pågårär av en
hel del aktiviteter, bl.a. avtalsvägen eller inom bemanningsföretagen.

första delen detta kapitel beskrivs de allmännaI övervägandenav
utredningen har gjort och kan bakgrund till förslagen.som ses som en
Därefter följer redogörelse det huvudförslag utredningen haren av som
valt lägga fram och faller inom för direktiven för utred-att som ramen
ningen. den kapitlet följertredje delen diskussion vadI av en om som
kan avtal och samarbete mellan på arbetsmark-göras parternagenom
naden. redogörs för förslagAvslutningsvis eller uppslag utred-som
ningen har studerat olika skäl valt inte gå vidare med.attmen av

14.1 Allmänna överväganden

Enligt direktiven ska utredningen utifrån analyser bl.a. förekomstenav
atypiska arbeten några ändringar motiverade i deöverväga ärav om

Övervägandenanuvarande reglerna i arbetslöshetsförsäkringen. ska ske
utifrån flera utgångspunkter. grundläggande förutsättningen skaDen

arbetslöshetsförsäkringen får snedvrida konkurrenseninteattvara
indirekt subventionera arbetsgivamas arbetskraftskostnader.attgenom

Utredningen har konstaterat för arbetsgivare har anställdaatt som
fyllnadsersättningendeltidsarbetslösa indirekt lönesubventionär en

under i vissa fall, mycket lång tid. arbetar omkring 80Denen, som
heltid har möjlighet få deltidsersättning i till år.procent attav upp sex

Ersättningssystemet innebär arbetsgivaren har nöjda medarbetareatt
inte lämnarställer krav eller platsen för bättre alternativ. Möjlig-som

heten mertid vid arbetsanhopning,utnyttja istället för dyrare övertid,att
blir fallet har heltidsanställda, fördelaktig för arbets-ärsom om man

givaren. kommuner och landsting, inom handel hotell-I ochsamt
restaurangverksamhet, där deltidsarbetslöshet särskilt förekom-är
mande, subventionerar indirekt via fyllnadsersättningen verk-staten
samheten i vissa fall. nuvarande påverkarDet konkurrens-systemet
situationen. Indirekta subventioner kan under lång tidstaten utanges av

krav motprestationer frånnågra på arbetsgivarna.
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Enligt direktiven ska det finnas realistiska möjligheter för den som
deltidsarbetslös få under omställningsperiod.är ersättning Ut-att en

redningen har vad kan rimlig omställ-övervägt som anses som en
ningsperiod. nuvarandeDe reglerna små incitament till omställning.ger

Vidare ska utredningens förslag innebära efter försäk-strävan atten
ska till utvecklingenringen förväntas ske jfåga del-ianpassas som om

tidsarbeten och tillfälliga arbeten. Enligt olika kommer till-prognoser
i Sverige öka med drygt tvåväxten år under de kom-att procent per

mande två åren. Strukturförändringama på arbetsmarknadentre-
kommer fortsätta. Utredningen har bedömt antalet deltidsarbe-att att
tande kommer minska något under de kommande fem-tio åren. Deatt
deltidsarbetslösa kommer också minska något. Utredningen göratt
vidare bedömningen de tidsbegränsade anställningama kommeratt att
öka under det kommande decenniet. flesta kommer fortfarandeDe att
ha tillsvidareanställning, särskilt inom områden där krav hög-påen
skoleutbildning tendensen tidsbegränsade anställ-är ärstort, attmen
ningar kommer öka.att

Utredningens förslag ska förbättra ställningen för deltidsarbetande
och de har tillfälliga arbeten. Utredningen den fyll-s.k.attsom anser
nadsersättningen bidrar till fördröja anpassningar till de anställdasatt
och kommande rekryteringars önskemål arbetstid borde ske.om som
Arbetsgivama har få incitament till förändring så länge arbetslös-som
hetsförsäkringen försebidrar till dem med arbetskraft de inteatt annars
skulle ha tillgång till. vissa sektorer,Inom vård och finnssom omsorg,
dock incitament eftersom råder arbetsbrist.där Utredningen har belyst
vilka arbetssökande kan ha särskilt ställning ochansessom en svag
förslagen innebär tillmöjlighet påtaglig förbättring för dessaen perso-
ner.

En ytterligare förutsättning vid överväganden olika förslag är attav
försäkringens karaktär omställningsförsäkring ska bevaras. Utred-av
ningen bakgrund föreliggande fakta nuvarandemot att systemmenar av
inte rimligt, framförallt inte jämställdhetssynpunktär och i jämfö-ur
relse med de erbjudanden och krav i övrigt gäller i svensk arbets-som
marknadspolitik där arbets- och kompetenslinjen och försäkringens
omställningskaraktär grundläggande. Försäkringens nuvarandeär ut-
formning vid deltidsarbetslöshet mycket förutsättningarsmå reellager
för omställning. bidrarDen istället till inlåsningseffekter. Utredningen
har tolkat försäkringens karaktär omställningsförsäkring innebäratt av

det måste finnas förutsättningar för omställning för den enskildeatt
Ävensamtidigt krav måste ställas. arbetsgivarna måste ställasom om.

En ska ska främja Ökning antaletsträvan inteatt systemetvara en av
deltidsanställningar ytterligare samtidigt risken för deltidsan-attsom
ställda till förmån för arbetslöshet på heltidsig medsäger upp sam-
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dessa bådabeaktas. Utredningen harhällsstöd måste övervägt om
framkommitresultatgrundval deföreteelser jämbördiga. Påär somav

deltidsarbetslösa haromställningsmöjligheten för dem ärsomom
deltidsersättningdeltidsarbete medbedömt de harutredningen att som

heltidsarbetslösa.demöjligheter till omställninghar äränsämre som
denföredrasituationerDärför innebär förslagen det i vissa är attattatt
ochheltidsarbetslöshetfördeltidsanställde sig till förmånsäger upp

Förslagen med-bosättningsort.möjlighet byta yrke ellerdärmed attges
minska.till deltidsarbetslöshet kommerför inströmningen attatt

sökadeltidsarbetslösaRegelförändringarna bör attuppmuntra mer
denförförslag innebär reella incitamentarbetstid. Utredningens ärsom

led i dettatill omställning.deltidsarbetslös medverka Ett är natur-att
arbetsgivaren. Utred-nuvarandeligtvis söka arbetstid hos denatt mer

det nuvarandehelt lämnaockså det kan bli aktuelltningen att attanser
arbetstid inomtillräckligdetta inte kan möjlighet tillarbetet enom ge

framtid.överblickbar
ändringar inyligenvidare regeringendirektivenI sägs att genom

deltidsarbetande såunderstrukit vikten dearbetsrätten att somav
Utredningenökad arbetstid.möjligt ska erbjudas förtur tillönskar om

möjligheterdeltidsarbetslösaförslag syftar till deska lämna attsom ge
harföreslår bl.a. dentill ökad sysselsättning. Utredningen att ensom

skyldighetdeltidsersättning ska fådeltidsanställning och får att an-en
utredningendet förslagmäla detta till arbetsgivaren. Genom pre-som

deltidsarbe-denarbetsgivaren få vetskapkommer attattsenterar om
detförfogande. Utredningentande står till arbetsmarknadens attanser

dag fårfallet iinnebära flertroligt detta kommer äränär att attatt som
arbetsgivare.utökad arbetstid hos sin nuvarande

huvudförslagUtredningens14.2

huvudför-förutredningen redogöraUnder denna rubrik kommer ettatt
innebärförslag.flera delar, dvs. olika Sammantagetslag bestårsom av

fåarbetslösa kommerhuvudförslaget bland de attatt ensvaga grupper
omställning ochfår bättre stöd tillstarkare ställning deattgenom

samtidigt kravarbetslösaförutsättningar andra störresomsomsamma
förutsättning för dessaarbetsgivare.ställs dem och deras En att

bedömning samtliga del-enligt utredningenseffekter ska uppnås är att
förslag genomförs.

deltidsarbetslös ska fåkortfattat denFörslagen innebär äratt ensom
och arbetsför-visa arbetslöshetskassanskyldighet intygatt ettgenom
hos denfå önskad arbetstidmedlingen han eller hon inte kanatt nuva-

del-i samband med denarbetsgivaren. ska visasrande Intyget attupp
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tidsanställde ansöker deltidsersättning första däreftergången ochom
efter ytterligare månader deltidsarbetslösheten fortfarande på-sex om

Uppvisandet förutsättninggår. för arbetslöshetskassan skaär atten
kunna betala fortsatt ersättning. Arbetslöshetskassan ska medut
utgångspunkt från intyget särskild prövning den sökandesgöra en av
ersättningsrätt efter månader.sex

Vidare föreslås begränsningsregel införs. innebärDenatt atten ny
den deltidsarbetslös enbart kan få deltidsersättning under 52ärsom
veckor. Utredningen har vid avvägandet hur lång tid lämpligärav som

till deltidsersättninginnan upphör, bl.a. jämfört med förrätten gränsen
långtidsarbetslöshet. Arbetsförmedlingen ska liksom tidigare kunna
erbjuda åtgärder eller arbete, både arbete helt löser arbets-annat som
löshetssituationen och kompletterande arbete, under omställningsperio-
den. Dock bör omställning hos den nuvarande arbetsgivarenäven prö-

under de veckorna.52 Om den deltidsarbetslöse denna tidundervas
fått utökad arbetstidinte eller arbete ska den sökande de 52närannat

kunnaveckorna upphör vända sig till arbetsförmedlingen och be om
hitta lösning.hjälp med att en

sökandes för omställning betonas förslagen.Den Omansvar genom
eller hon inte vill ha arbetsförmedlingenshan stöd innebär det rättenatt

till deltidsersättning upphör och då kan han eller hon välja fortsättaatt
sitt deltidsarbete utfyllnad från försäkringen. alternativEtt ärutan annat

den sökande då väljer sig och därmed bli helt arbetslös.sägaatt att upp
det sker arbetsförmedlingenOm ombetts medverka tillutan att att om-

ställning föreslås arbetslöshetskassan kunna fatta beslut denattom
sökande avstängd frånska bli till ersättning på grund hanrätt attav
eller hon frivilligt lämnat sitt arbete. Likaså ska avstängning liksom i
dag kunna ske den arbetslöse avvisar arbetsförmedlingens erbju-om
dande arbetsmarknadspolitisk åtgärd.om

den sökande däremot väljerOm arbetsförmedlingens medverkan till
omställning ska olika åtgärder kunna erbjudas. bästa naturligtvisDet är

arbetsförmedlingen kan förmedla heltidsarbete. inteOm detta äratt ett
möjligt ska förmedlingen i vissa fall kunna överenskommelsegöra en
med arbetsgivaren innebär arbetsgivaren kan visst stödatt ettsom ges
för anställa den deltidsarbetslöse på den tid han eller hon sökeratt som
arbetslöshetsersättning för. Stödet ska endast under begränsad tidges
och med vissa restriktioner.

Arbetsförmedlingen och den enskilde kan vidare bedöma denatt
bästa möjligheten till omställning den sökande siguppnås sägerom upp
från sitt nuvarande arbete och i stället deltar i heltid.åtgärd på Den
sökande ska inte drabbas avstängning från till ersättning pårättav
grund uppsägningen det förmedlingen,sker i samverkan medav om
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och få utbildningsbidrag storlek skahan eller hon ska kunna be-vars
räknas utifrån normalarbetstiden.

utredningen deltidsarbetslösaSom konsekvens attatten av anser
erbjudas reella möjligheter till omställning föreslås intemåste att staten

ska medverka till arbetslösa hamnar i deltidsarbetslöshet. Därföratt
föreslås deltidsarbete inte längre ska lämpligt försäk-att anses som ur
ringens synpunkt för den egentligen vill arbeta och harsom mer en
högre nonnalarbetstid det ifrågavarande arbetet. innebärDetän att
arbetsförmedlingen inte kan anvisa deltidsarbete tilllängre den som
därmed försäkringens mening.blir deltidsarbetslös i föreslagnaDen

tilländringen kommer innebära markering arbetsgivarna ochatt atten
rekrytering till deltidsarbete begränsas till gälla arbetssökandeatt som
söker detta.

Slutligen föreslås regeringen tilldelar uppdrag och medelAMSatt
för påskynda etablering fler branschanknutna bemanningsföretag.att av
Syftet förslaget därigenom medverka till spridningmed är att av en
kvalitativt god modell för åstadkomma fler fasta heltidsanställningaratt
och samtidigt tillgodose verksamheternas behov flexibilitet. Projek-av

ska enligt utredningens förslag drivas under genomförastvå år ochtet
i samarbete med arbetsmarknadens Tanken i korthetAMS ärparter.av

företag och/eller verksamheter i offentlig regi medatt gemensamma
intressen flexibel tilltillgång kompetent personal inom bestämdaav
yrken för tillförsäkra siggår denna möjlighet.att gemensamtsamman

berörda intressentema bildar företag eller företagsliknandeDe ett
form där personal deltidsarbetslös anställs fast på heltidärt.ex.som
för sedan hyras till intressentemas olika arbetsplatser. förstaIatt ut
hand kan de hyras till sina tidigare arbetsplatser arbetstidpåut som
förut till andra får fulldärutöver så de tid. skaFöretagetäven attmen

arbetslöshetsförsäkringenshelt intäktsfinansierat och i meningvara
betraktas bemanningsföretag, vilket innebär anställda där inteattsom
kan få arbetslöshetsersättning för tid de inte uthyrda.är

Jämfört med sedvanliga bemanningsföretag branschan-garanterar
knytningen inriktning långsiktig kompetensförsörjningmoten snarare

kortsiktig vinst. Därigenom kan räkna mindremedän man perso-
nalomsättning sedvanliga branschvillkor bland den personalsamt som

föranställs uthyrning. föreslagna projektet skulle dels bidra tillDet att
informationsprida och inspirera med modellidéer för de olika bran-

scherna, dels och tilldela visst ekonomiskt stöd till företagpröva ev.
etableras lokalt. skaStödet enbart extraordinära kostnader försom avse

kompetensutveckling etableringsskedet,i långsiktigt ska finansieringen
garanterad de lokala intressentema.vara av
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på deltidsarbetandeArbetsgivare ska utfärda intyg att

på deltid inte kanuppbär arbetslöshetsersättningsom

erbjudas arbetstid.mer

Förslag

anställningsskyddslagendeltidsanställd har enligt §Den 25ärsom a
dock intebegära utökad arbetstid sin arbetsgivare. Deträtt äratt av

del-alltid säkert arbetsgivaren känner till den anställde äratt att som
tidsarbetslös och deltidsersättning önskar arbetstid.uppbär Där-mer
för föreslås visa arbetslöshetskassan ochden deltidsarbetslöse
arbetsförmedlingen få ytterligare arbets-han eller hon försökt attatt

tid, dvs. myckettid. deltidsarbetslöse ska begära önskad såDen
arbetstid medför ingen arbetslös tid längre kvarstår. Om denattsom
deltidsarbetslöse har flera arbeten ska samtliga arbetsgivare intyga

arbetstid inte kanatt mer ges.
Arbetsgivare föreslås få skyldighet intyga den anställdeatt atten

deltidsarbetar resterande tiden deltidsarbetslösoch på den ärsom
inte kan erbjudas önskad arbetstid. ska den arbetslöse visaIntyget

förutsättningför sin arbetslöshetskassa och uppvisandet ärupp en
deltidsarbetslöseför deltidsersättning kan betalas skaDenatt ut.

intervall.uppvisa intyg från arbetsgivaren med månaders Detett sex
innebär deltidsanställning och söker del-den påbörjatatt som en
tidsersättning anskaffa intyget i samband med deltidser-dels ska att

anställningen isättning söks första dels pågåttgången, när sex
månader.

deltidsarbetslöse ska visa arbetsförmedlingenDen även att
Ävenkan erbjudas.arbetsgivaren intygat önskad arbetstid inteatt

för ersättning ska kunnadetta uppvisande förutsättningär atten
betalas innebär arbetsförmedlingen får nödvändigDettaut. att en

förutsättningar fåkännedom den deltidsarbetslöses bristande attom
arbete hos den nuvarande arbetsgivaren.mer

Informationen arbetsgivarna inte kan erbjuda arbetstidattom mer
bör kunna föras vidare till arbetstagarorganisationema. Utredningen

arbetstagarorgani-förutsätter arbetsgivaren informerar den lokalaatt
arbetstid,sationen arbetstagaren begärt önskad attatt menom

önskemålet. Initiati-arbetsgivaren för närvarande inte kan tillgodose
enskilde har möjlighetkan också komma från den att tavet som

kontakt med sin arbetstagarorganisation.
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Överväganden

Utredningen det krävs kontroll- och signalsys-aktivtatt ettanser mer
för uppmärksamma arbetsgivaren den anställde önskarpåtem att att
arbetstid. Samtidigt innebär förslaget markering för denmer en

enskilde vad det innebär till arbetsmarknadens förfogande ochståatt
uppbära arbetslöshetsersättning deltid. deltidsarbetslöspå Den ärsom
kan inte begränsa sig till efter arbete- hansöka kompletterandeatt ett
eller hon ska beredd heltidsarbete.att acceptera ett annatvara

Utgångspunkten bör anställde ochdock relationen mellan denvara
arbetsgivaren. Skälet till detta deltidsarbetslösa har mycket svårtär att

i praktiken ställa Utredningen har i kapitel visat8 närmareatt attom.
de deltidsarbetslösa har hinder för kunna70 procent att ta ettstoraav

kompletterande arbete eller utbildning eller arbets-deltaga i annan
marknadspolitisk åtgärd. schemaläggningDet beror främst på som
omöjliggör den deltidsarbetslöse sin tid i tillräckligkan råda överatt
omfattning. Därför det arbetssökandenaturligt den kanär prövaatt om
få arbetstid hos sin nuvarande arbetsgivare.mer

anställde uppbär för deltidsarbets-Den arbetslöshetsersättningsom
löshet föreslås länge deltidsarbetslösheten till hansså består attsom se
eller hennes arbetsgivare fyller i försäkran arbetsgivaren inteatten om

erbjudakan arbetstid under den sexmånadersperioden.närmastemer
första intyget ska i samband med deltidsersättningDet presteras att

söks första gången det deltidsarbets-och andra efter månadersex om
består.lösheten ska tydligt framgå intyget den anställde stårDet attav

till arbetsmarknadens förfogande och syftet med intyget äratt att
arbetslöshetskassan ska fortsatta börden ersättningsrätten. Detpröva
dessutom framgå det enbart möjligt erhålla deltidsersättning iäratt att
sammanlagt 52 veckor nedan. lyckats få arbete såse Om ettpersonen

ingen arbetslös tid återstår eller alternativt helt arbetslösersätta äratt att
månader gått ska naturligtvis inte eller honkrävas hannär attsex pres-
intyg.terar ett

skaIntyg krävas i de situationer då den sökande har fåttäven ett
arbete utbudet han eller hon inte tillträtt ochännumotsvararsom som

särskild prövning ska fortsatt ersättningsrätt kangörasen av om
medges. kan nämligen den sökande skulle kunna fåDet så attvara
utökad arbetstid hos sin arbetsgivare vid tidpunkt infalleren som
tidigare det andra arbetet ska tillträdas.än när

Vissa fall kan naturligtvis uppstå innebär svårigheter försom
arbetslöshetskassan intyg krävs. Utredningen bedömeravgöraatt om

dessa falldock måste kunna lösas i tillämpningen.att
anställde ska därefter till arbetsfömiedlingen fårDen deltaattse av

intyget. Arbetsförmedlingens kännedom den deltidsarbetslöseattom
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planeringenutifrånarbetsgivare viktighos sinfå arbeteinte kan ärmer
medi sambandbehövas vidtas, dvs.kan upprät-vilka åtgärderför som

individuella handlingsplanen.denkompletteringtande eller av
bådedeltidsersättning ska kunnaförFörutsättningen är attutgesatt

intyget.arbetsförmedlingen tagit delocharbetslöshetskassan av

enskildeskännedom och denArbetsgivarens ansvar

anställningsskyddslagenziinförda regeln 25 § ärnyligen ettDen a
arbetsgivarenfåden anställde harexempel på instrument attett som

utred-arbetstid.önskar Someller honpå hanuppmärksam att mer
givitstidigarerättigheter redanhar liknanderedovisat i kapitel 6ningen
före-begäraRegelnavtalsområden.vissainom rättarbetstagare attom

demsysselsättningsgrad gälleranställning med högretillträde somen
såväl definnsinnebär i dendeltidsanställning. Dethar att somgruppen

deltidsarbetslösa.dearbetstidönskarinte ärsom sommer
den ieffekternautredningen analyseraskaEnligt direktiven av

inte någragårinförda företrädesrätten. Tyvärranställningsskyddslagen
konstateragårgrund det intepåanalyseraeffekter attattattatt av

deltidsanställning-minskaranvänds. Visserligenöverhuvudtagetregeln
skullemöjligolika faktorer.mängd Enberor på vägdet enmenarna

företrädesrättarbetstagare åberopatstuderakunna närmareatt omvara
kanarbetstid inteskäl bedömtolikaarbetsgivareoch att ges.merav

ochfackförbundencentralai kontakt med dehar varitUtredningen
förhandling.tillkommittill frågan harintedessa känner uppom

företrädesrätt.tvistavgjort någonhar heller inteArbetsdomstolen om
enskilda i tillsätt-kännedom därtill utredningenskommitfall harVissa

slut-inte dra någradockföreträdesrätt. gårningsärenden hävdat Det att
material.dettasatser av

haranställningsskyddslageninförts iföreträdesrättenTrots att
relativt vanligtdet kanupplysningarutredningen fått attatt varaom

önskaranställdahan eller hon harkänner tillarbetsgivaren inte att som
verklighe-Bildermaterialetframgårarbetstid. Detta även uravmer

Förklaringen skullemärkliga.uppfattasuppgifter kanten. Dessa som
deltidsarbetande intefalldet i dessamöjligtvis kunna äratt somvara

deltidsersättning.heller har Dessaoch därför intearbetstidönskar mer
i arbets-skyldighet gånaturligtvis ingen helsthar att uppsompersoner

ochdeltidsarbetslösafrågadet däremottid. ärOm är personer somom

kan2 arbetsgivarendeltidsanställd hosdeninnebär denRegeln äratt somsom
sysselsättningsgrad.högre Seanställning medföreträde till ävenbegära en

ochkapitel 5
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uppbär deltidsersättning för den tid de inte har arbete, så detta teckenär
på deltidsersättning inte fungerar omställningsförsäkring.att som en
Utredningen det borde självklart de får deltidser-att attanser vara som
sättning måste anmäla till arbetsgivaren de önskar arbetstid ochatt mer
visa arbetslöshetskassan och arbetsförmedlingen de verkligen haratt
gjort det.

När talar begreppet arbetsgivaren kan vissa avgränsnings-man om
problem uppstå. Regeln i anställningsskyddslagen innebär arbets-att
givaren skyldig hänsynär till den anställdes önskemål inomatt ta

driftsenhet. detta sammanhangI skulle alltså arbetsgivarensamma vara
den ansvarig inom enheten. skulleär Man kunna tänka sig kra-som att

den deltidsarbetslöse anmäla intressevet utökad arbetstidatt av
skulle långtgående.vara mer

Utredningen bara den omständigheten arbetsgivarenatt attanser
organiserat verksamheten så den består olika driftsenheter inteatt av
ska innebära arbetstagaren enbart behöver anmäla intresseatt ut-om
ökad arbetstid till den enhet han eller hon tillhör, arbets-ävensom om
givarens skyldighet enligt anställningsskyddslagen hänsyn tillatt ta
önskemålen endast gäller den enheten. skulleMan kunna tänkaäven
sig arbetsgivarens borde utökas, åtminstoneatt gäller dettaansvar
offentliga arbetsgivare. För kunna förverkliga de politiska ambitio-att

fler fasta heltidstjänster inom kommunerna bör sådan för-nerna om en
ändring, enligt utredningens uppfattning, förutsättning. Detta ärvara en
dock fråga handlar arbetsrätten och utredningen har avståtten som om
från föreslå ändringar i anställningsskyddslagen.att Frågan kan dock

lösas i avtal mellanäven parterna.
finnsDet ändå exempel på offentliga arbetsgivare samlatatt tar ett
för inte anställa på deltid. Utredningen har inhämtatattansvar att t.ex.

Umeå kommun aktivt arbeta på sådant olikaatt Deett sätt.avser
nämnderna inom kommunen kommer till enbart heltidsanställ-att attse
ningar erbjuds kapitelse 12.

Utredningen har kravet på den enskildeövervägt begära intygattom
från arbetsgivaren skulle integritetskränkande eftersom det inne-anses
bär arbetsgivaren får vetskap den anställdeatt erhåller arbetslös-attom
hetsersättning. Utredningen dock inte det kan betraktasattanser som
integritetskränkande. Redan i dag krävs den söker ersättningatt som
begär arbetsgivaren utfärdar arbetsgivarintyg föratt arbetslös-ett att
hetskassan bl.a. ska kunna beräkna dagpenningens storlek.
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arbetsförmedlingens rollArbetslöshetskassans och

ska han ellerarbetsgivaresindeltidsarbetslöse fått intygetdenNär av
arbets-tillarbetslöshetskassan,in tillhon skicka det även attsemen

skaarbetslöshetskassanförmedlingen får del det. Det ärta somav
utbetalningenden förstasamband medersättning, dels ibesluta avom

deltidsarbetslöshetenmånaderdeltidsersättning, dels efter omsex
och arbets-arbetslöshetskassanvisaden enskilde inte kanbestår. Om

arbetstid inte kanutökadarbetsgivaren intygatförmedlingen attatt
betalasprincip inte skadeltidsersättning ierbjudas innebär detta ut.att

intygetbeslutfattamöjlighetska dock haKassan utan attatt
fåmöjlighetsökande inte hardeninkommit, kassan bedömer attattom

denstyrkasUppgifterna ska dåfylla i intyg.arbetsgivaren att ett av
den fackligakan skedeltidsarbetslöse på Det attsätt. t.ex.annat genom

fyllaarbetsgivarenarbetsplatsen intygarorganisationen på vägrar attatt
omständigheterframkommit någrainte har göri och detintyget att som

erbjudaplaner påomedelbarahar någratroligt arbetsgivarendet attatt
arbetstid.mer

administra-innebära visstdet kommerUtredningen bedömer attatt
Merarbetetintygen.hanteraarbetslöshetskassornativt merarbete för att

ersättningsrätten ändåmedi ochdock bli så omfattandebehöver inte att
arbetslöshet.i sambandmedska bedömas

deltids-begränsningarföreslånedanUtredningen kommer att av
med dagensjämförtdeltidsersättningmöjligheter fåarbetslösas att

arbetai uppdragföreslås då fåArbetsförmedlingenregler. att mer
och iled i det arbetetdeltidsarbetslösa. Sommed demaktivt är ettsom

lösa sinvaraktigt ska kunnadeltidsarbetslösedenplaneringen för hur
denvetskapfåarbetsförmedlingenarbetslöshetssituation ska attom

sexmånadersperiodenunder dennuvarande arbetsgivaren tro-närmaste
med kravet påarbetstid. ochanställde Ierbjuda deninte kanligen mer

utredningensmarkerasytterligare kommeromställning, att genomsom
deltid, kom-ersättning påerhållaiförslag inskränkningar rätten attom

lös-heltindikation påfådärför förmedlingen attatt annanenenmer
deltidsarbetslöse.åstadkommas för denning måste

Informationsöverföring

förafannsdetönskvärtdet sättUtredningen attettatt omvoreanser
skulleInformationenfackförening.sökandesvidare till deninformation

möjlighethararbetsgivare intevilkenuppgiftbestå i attsomom
förfinnas fogdeltidsanställde. börDetarbetstid till sinerbjuda attmer

informationen. kanDetintresseradefackföreningama äranta att av
arbetslös-åtagande pålägga sådantmeduppstå problemdock ettatt
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hetskassoma. Kassoma fristående organisationer deras uppgiftär att
hantera den statsbidragsfmansierade arbetslöshetsförsäkringen regleras
enligt lagen arbetslöshetskassor.om

Utredningen förutsätter dock arbetsgivarna i enlighet med lagenatt
1976:580 medbestämmande i arbetslivet informerar den lokalaom
arbetstagarorganisationen den deltidsanställde inte kan få önskadattom

Ävenarbetstid. den deltidsarbetslöse fått intyg sin arbets-ettsom av
givare önskad arbetstid inte kan erbjudasatt kan kontakt med sinta
fackförening.

Arbetslöshetskassomas särskilda prövning av
ersättningsrätten

Förslag
särskildaDen prövning deltidsarbetslösas till fortsatträtt ersätt-av

ning arbetslöshetskassorna ska sjätte månad måstegörasom var
Utredningen föreslår regelnstramas fortsattatt ersätt-attupp. om

ning får medges inte arbete eller åtgärd har kunnat erbjudas denom
deltidsarbetslöse kompletteras med krav på intyg uppvisats förett att
arbetslöshetskassan. Ersättning ska i fortsättningen kunna medges
enbart arbetsförmedlingen inte kunnat erbjuda arbete eller åtgärdom
och arbetsgivaren intygat, eller den sökande på styrktsättannat att
önskad arbetstid inte kan erbjudas den deltidsanställde.

Regeln innebär fortsatt ersättning får medges den försäk-att om
Ävenrade fyllt år föreslås55 slopas. regeln innebär fortsattattsom

ersättning får medges den försäkrade fått inte tillträttännuom men
arbete utbudet bör slopas.ett motsvararsom

Bakgrund

dag finnsI redan bestämmelser har till syfte den deltidsarbets-attsom
löse får arbetstid dennes önskemål. Länsarbetsnämn-motsvararen som
den ska under tid ersättning lämnas i samarbete med den enskilde,som
arbetsgivaren och fackliga organisationer aktivt verka för den del-att
tidsarbetslöse får sammanlagd arbetstid arbetsut-motsvararen som
budet. Om inte detta möjligt ska den försäkradeär i stället erbjudas

åtgärdlämplig arbetsmarknadspolitisk Dessutom ska arbetslöshets-
kassan särskildgöra prövning ersättningsrätten sjätte månad.en av var

3 förordningen6 § 1997:835 arbetslöshetsförsäkring ALF Fo.om
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Länsarbetsnämnden ska till kassan har tillräckligt underlag förattse
prövningen. ersättning får bara medges försäkrade fylltdenFortsatt om

eller han eller hon har fått inte tillträtt arbeteår55 ännu ettom men
ellerarbetsutbudet, inte arbete eller åtgärd har kun-motsvarar omsom

henneerbjudas honom ellernat

Överväganden
Utredningen de regler finns för förhindrainte del-att att attanser som

tillräckligt effektiva.tidsarbetslösheten fortgår den särskildaNärär
fortsattprövningen skäl medge deltidsersättning arbetegörs är ett att att

eller åtgärd inte kunnat erbjudas den sökande. Redan enligt grundvill-
arbetslöshetsförsäkring krävskoren i lagen den sökerattom som er-

sättning arbetsmarknadens förfogandeska stå till och inte heller kunna
Grundvillkoren ska uppfyllasfå lämpligt arbete. samtliga sökerav som

uppfyllas varjeersättning, och de ska dag ersättning söks för.som
innebärsärskilda prövningen egentligen inte något förstärktDen att

krav på aktivitet eller omställning ställs efter de månaderna. Dess-sex
förts framhar det till utredningen uppgifter särskild pröv-utom attom

arbetslöshetskassornaning inte i någon nämnvärd utsträckning,görs av
beroende länsarbetsnämndenbl.a. på inte lämnar underlag för pröv-att

ningen.
Utredningens förslag innebär den särskilda prövningenatt ettges

förinnehåll. förutsättning fortsatt ersättning ska kunnaSom atten
enskilde skaffat intyg frånbetalas krävs den arbetsgivarenattut, ett om

önskad arbetstid inte kan erbjudas honom eller henne. Arbetsgivarenatt
får därmed klart för sig den anställde inte nöjd med sin arbetstidäratt

vill ha tid. Arbetslöshetskassans uppgift ska bestå i granskautan attmer
och intyget för fortsatt ersättninggodkänna ska kunna utbetalas tillatt
den sökande.

fått arbeteOm den sökande utbudet ännuett motsvararsom men
inte tillträtt ska denna omständighetdetta så inte längre innebära att
särskilda skäl ersättning föreligger. Särskilda skäl ska iävenatt utge
dessa fall kopplas till arbetstid hos den nuvarande arbetsgivarenatt mer
inte kan och den sökandes arbetsgivare intygat detta.ges

bestämmelse innebär fortsatt ersättning får medgesDen attsom om
den försäkrade fyllt år bör slopas. Utredningen i princip55 attanser
särskilda skäl deltidsersättning inte borde kopplas till ålder,att utge

enbart till den deltidsarbetslöse inte kunnat få tillräcklig arbets-utan att
tid och arbetsgivaren intygat arbetstid inte kanatt att mer ges.

4 § ALFF0.7
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påDeltidsbegränsningen till kalendertid, kravetändras

deltidsarbetslöse fåromställning tydliggörs och den

möjlighet begära arbetsförmedlingen medverkaratt att

Förslag
ska enbart möjligt få deltidsersättning under högstDet 52attvara

sammanhängande Perioden veckor påbörjas i ochveckor. 52om
med den första ansöker deltidser-deltidsarbetar gångenatt som om
sättning. kalenderveckor har gått,avslutasDen 52när oavsett om
den haft heltidsarbete eller varit heltsökande under denna tid även
arbetslös.

heltidsarbetslösa markerasMotsvarande omställning förkrav på
förför långtidsarbetslöshet ungdomar 100ärgränsenattgenom

gällerdagar och för Omställningen arbets-månader ävensex vuxna.
givaren, förslaget får rimlig tid på sig för bättreattsom genom en

förarbetet anställdes önskemål. Förutsättningen dentill denanpassa
deltidsarbetslöse deltidsersättning i veckor han ellerfå 52 är attatt
hon har ersättningsperiod. innebär den deltids-pågående Det atten
arbetslöse ersättningsperiod löper under de 52 veckorna ochutvars

återkvalifxceringsvillkor inteinte uppfyller arbetsvillkor ellerettsom
kan ersättningsrätt 52-veckorsregeln.grunda fortsatt fristående påen
Förlängning 52-veckorsperioden ska enbart kunna ske denomav
sökande har varit sjuk i dagar.14änmer

sin situation under deOm den deltidsarbetslöse inte lyckats lösa
begära arbetsförmedlingen52 veckorna ska han eller hon kunna att

finnasmedverkar till förändring. möjlighet ska naturligtvisDennaen
under Arbetsförmedlingen ska kunna erbjudade veckorna.52även

hjälp i stöd tilltill olika lösningar. kan beståDessa permanenten
lösning hos nuvarande arbetsgivaren, eller den deltids-den att
arbetslöse får arbete hos arbetsgivare motsva-ett nytt somen annan

hans eller hennes normalarbetstid.rar
Arbetsförmedlingen kunna erbjuda den deltidsarbets-ska också

omfattninglöse arbetsmarknadspolitiska åtgärder i motsvararsom
efternonnalarbetstiden. kan ske antingen under ellerDetta 52-
sinveckorsperioden. deltidsarbetslöse inte utnyttjar möj-Den som

lighet fortsätta sin anställning del-få förmedlingens hjälp kan påatt
sig begärantid, arbetslöshetsersättning, eller påsägautan upp egen

för få hel ersättning.att
52-veckorsperiod krävsåter kunna påbörjaFör att att en sam-en

förflutit sedanmanhängande tid tolv månader har den sökandeav
fick ersättning.senast
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Gällande rätt

deltidsbegränsning i för-september infördesDen 1 1995 gällandenu
ordningen konstruerad så denarbetslöshetsförsäkring. Den är attom

har få s.k. fyll-tillsvidareanställning deltid enbart harpå rätt attsom en
ersättnings-nadsersättning under ersättningsperiod, dvs. i högst 300en
hur mångadagar. Perioden kan dock räcka mycket länge, beroende på

och hur mycketdagar redan förbrukats deltidsarbetet påbörjasnärsom
den sökande arbetar. exempelEtt kan visa detta.

har februari heltid och blir därefterA den 28 arbetat1999t.o.m.
arbetslös. timmar. Ersättningnormalarbetstid fastställs till 40Hans

veckor fårbetalas för fem ersättningsdagar vecka. Efter tvåut per
arbete heltid. innebärA 80 Det attett motsvarar procentsom av

deltids-han kommer förbruka ersättningsdag vecka. Näratt en per
eftersom dearbetet påbörjas har kvar ersättningsdagar,A 295

fårförsta fem dagarna utgjordes karens. Begränsningsregelnav
effekt allra tidigast i januari dvs. efter år.år 2005, nästan sex

framgår omfatt-utredningens exempel den arbetar iI att storsom
deltidsarbetslösheten ha mycketning helt bryta kommerutan att att en

däremot mindre förbrukarlång omställningsperiod. arbetarDen som
ersättningsdagama snabbare takt. Begränsningsregeln får i de falleni
snabbare effekt. Begränsningsregeln omfattar i de fallen endast de som

deltid. tidsbegränsadhar tillsvidareanställning De haren som en
anställning drabbas inte regeln. Till begränsningsregelnpå deltid ärav

från deltidsarbetet drabbasknuten möjlighet sigsäga utan attatt uppen
sanktioner.av

överväganden

fall kan fåUtredningen i mångabegränsningsregelattanser en som
efter åreffekt knappt eller 57år nio år ärär överpersonensex om

ineffektiv. omfattning har troligenDen arbetslös liteni relativtärsom
hitta fattas jämfört medsvårare arbete fyller den tidatt ett ut somsom

den arbetslös Benägenheten till omställningi omfattning.är störresom
därför antagligen mycket. deltids-mindre för den arbetar Denär som

arbetande har fall stark anknytning till just deni detta säkerligen en
arbetsplats där han ovilligeller hon arbetar och kan sägaatt uppvara

Ävenför i arbetsgivarens incitamentsig stället heltidsarbete.att ta ett
anledningtill omställning små. Arbetsgivaren har litenär att anpassa

efter tillarbetet de önskemål arbetstagaren har. Om tvånget om-som
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ställning därför uppstår först efter knappt kommer troligtvisårsex
ingen förändring ske under tiden.större att

kapitel framgår de reellaI 8 möjligheterna till omställningatt är
mycket små bland dem deltidsarbetslösa. denna ingårIärsom grupp
visserligen alla sig vilja ha arbetstid, intepersoner som uppger mer en-
bart de har deltidsersättning. Utredningen har dock inte funnitsom
något tyder det skulle råda några skillnader mellan destörreattsom

inte har och de har ersättning. Utredningen har därför kommitsom som
till slutsatsen deltidsarbetslösheten problem bara tilläratt ett som en
del kan lösas inom arbetslöshetsförsäkringen.

föreslagnaDen begränsningsregeln utformatshar med utgångspunkt
i ersättningsrätten för deltid ska upphöra efter viss kalendertid.att en

invändning införa begränsningsregelEn till efterslårmot att etten som
visst antal veckor, månader eller år det då inte spelar någon rollär att
hur mycket den deltidsarbetslöse arbetar han eller honoavsett om-
utökar sin arbetstid inträder begränsningsregeln. skulle kunna tol-Det
kas den viktiga principen arbetslinjen spel. Utred-sättssom om om ur
ningen dock den får deltidsersättning i omställning såärattanser som
länge behovet fyllnadsmarkera kvarstår. spelar egentli-Detattsom av

ingen roll hur mycket arbetar arbetet inte tillräck-ärgen personen om
ligt för helt häva behovet arbetslöshetsersättning. Innebördenatt av av
arbetslinjen i relation till deltidsarbetslösa diskuteras nedan.

Utredningen bedömer lämplig tid tillåta den deltids-att att atten
arbetslöse får ersättning år, dvs. veckor.52 På grund arbets-är ett av
löshetsförsäkringens utformning bör tiden inte bestämmas till tolv
månader, till 52 veckor. berorDet på ersättning för deltids-utan att
arbetslöshet räknas vecka, inte månad.per per

Utredningen har alternativet utvidga den nuvarandeövervägt att
begränsningsregeln på 300 ersättningsdagar till omfatta ävenatt
visstidsanställda. Utredningen dock 300-dagarsregeln innebärattanser

alltför lång ersättningsperiod medan har deltidsarbetet kvar ochen man
kravet på reell omställning i många fall inte uppkommer förränatt en

efter flera år. Under den tiden incitamenten små både för arbets-är
givare och arbetstagare förändra situationen. Risken skulle kvarståatt

arbetsgivarna och arbetstagarna utnyttjar arbetslöshetsförsäkringen.att
Möjligtvis skulle kunna tänka sig kortare period,ännuman en

exempelvis dagar för ungdomar100 och månader för Densex vuxna.
tiden skulle i så fall korrespondera med långtidsarbetslöshetsgränsen.
Utredningen dock inte beredd föreslå så kort tid.är att en

En begränsning uppbära deltidsersättning till veckor52rätten attav
blir tydlig för arbetsgivaren och arbetstagaren, i till be-motsats en
gränsningsregel bygger på antal ersättningsdagar. Redan närettsom
den deltidsarbetande ansöker ersättning kommer han eller hon samtom
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förändring.skerdet inom årinformerasarbetsgivaren ettattatt enom
Även kalendertid, intekopplat tilllångtidsarbetslöshetsgränsen är
ersättningstid.

stöd förslaget intyg,systematiskadetUtredningen att omsomanser
biståinnebär bör kunnaförmedlingens insatserochsärskild prövning

erbjudasdeltidsarbetslöse kandensåarbetsgivaren attatt arrangera
efter lång tid 52förändring skett såingenönskad arbetstid. Om som

sig längre församhället inte bör sträckaveckor utredningen attattanser
subventionpersonalbehov via den indirektatillgodose arbetsgivarens

arbetslöshetsersättningen utgör.som
har till-gälla alla inte52-veckorsbegränsningen skaDen somnya

deltid.söker ersättning påvecka ochräknaträcklig arbetstid somper
behovsanställda eller springvikariertimanställda,arbetarDe somsom

regeln måstetillämpningen denarbetstid. Vidvarierandehar av nya
bedömerarbetstiden. Utredningenvarierandehänsyn kunna till dentas

ersättningen beräknadi dagproblem. Redaninte bördetta ärettatt vara
jämförelseEnligt dennaomräkningstabell.hjälpmed görs enav en

tidenoch den arbetslösanormalarbetstidden sökandesmellan per
omfattarenligt schematill arbetekanvecka. Hänsyn även tas som

längre tidvecka ellerJämförelsetid vecka.längre övergörsän peren
den möjlig-Utredningenlängre tid.schemat löper attöver anserom

framledes.tillämpasheten ska fortsätta ävenatt
arbetadinnehållerpåbörjas den veckaveckorPerioden på 52 som

naturligtvisdeltidsersättning. innebärtill Dettaoch berättigartid som
idärefter blir arbetslös mittheltidsarbete ochhaftinte den ettatt som

deltidsarbetslös.veckan ska anses som
oberoendeveckorna löperinnebär de 52Utredningens förslag att av

ellerheltidsarbetslöshetfinns veckor medveckordet bland dessaom
arbetefå kompletterandeexempelvis lyckasheltidsarbete. Den ettsom

heltidarbetstidarbete medhelteller motsvararett annat mensom
lyckats förändra sindeltidsarbetslöshet har intetillåterkommersenare

sjukdomveckornabör förlänga de 52enda tidsituation. ärDen som
sjukdeltidsarbetslöse fortsattdagar. denöverstiger fjorton Om ärsom

upphör dagarnasjukförsäkringen börarbetsgivarinträdet idetefter att
de veckorna.upphört kunna förlänga 52arbetsgivarinträdetefter det att

kan ställa krav påinteutredningenSkälet till det attär attatt mananser
omställning.tids sjukdom i Däremotdrabbas längre ärsom avpersoner
för omställning.inte några hinder Ingatids sjukdominnebär kortareen

formhar ersättning idem i dagheller förundantag bör göras avsom
grundbelopp.

skickaarbetslöshetskassanslutet börveckorna sigdeNär 52 närmar
Underrättelsen bördeltidsarbetslöse.till denmeddelande dettaett om

Utredningen52-veckorsperioden.återstårveckorsändas åttanär av



Överväganden3 0l och förslag SOU 1999:27

bedömer detta inte bör innebära några problem föratt arbetslös-större
hetskassorna administrera. Tekniken idag används för skickaatt attsom

meddelande till den ersättningsperiodut håller på slut kanatt tavars
användas för deäven påbörjat 52-veckorsperiod.som en

Arbets- och kompetenslinjen

Arbets- och kompetenslinjen hörnsten i den svenska arbets-utgör en
marknads- och arbetslivspolitiken. aktiva insatsernaDe prioriteras
framför kontant ersättning vid arbetslöshet. Målet främjaär att en
snabb platstillsättning, motverka långtidsarbetslöshet och utslagning
från arbetsmarknaden. De har svårt få eller behålla arbeteatt ettsom
ska i första hand erbjudas utbildning eller andra kompetenshöjande
insatser för få höjd anställbarhet. Därigenom förbättras arbets-att en
marknadens funktionssätt

Skälen till deltidsarbetslösheten blivit problem i arbetslöshets-att ett
försäkringen flera. Ett arbetslinjenär innebär det alltidär att att ansetts
mycket bättre arbeta lite inte arbeta alls. Den deltids-att än att ärsom
arbetslös har därmed inte lika akut behov arbetsförmedlingensett av
insatser. Resonemanget handlar den har fot inne hosattom som en
arbetsgivaren bör ha chans få ytterligare arbetestörre denatt än som
kommer utifrån.

Ett skäl kvalifrkationsskraven för tillannat är arbetslöshetser-att rätt
Ävensättning relativt små.är arbetsvillkoret under destramatsom upp

åren så krävs endast månaders halvtidsarbetesenaste för ersätt-attsex
ning ska lämnas, förutsatt medlemsvillkoret uppfyllt. Ersättningäratt
lämnas i perioder 300 ersättningsdagar.om

För dem helt arbetslösa innebär definitionenär långtids-som av
arbetslöshet de med sannolikhet kommer erbjudasatt stöd tillstor att
omställning efter månader, i form arbetsmarknadspoli-senast sex av
tiska åtgärder eller arbete. Den deltidsarbetslös ingår inteär isom
denna definition. fortsätterDäremot den deltidsarbetslösär attsom
kvalificera sig till perioder, med hjälp deltidsarbetet, förutsattnya attav
det omfattar minst 70 timmar månad. innebärDet denattper som en
gång kvalificerat sig till ersättning kan fortsätta få ersättning i prin-att
cip fram till pensionsåldem, någon förändring situationenutan att av
sker.

För stävja detta har deltidsbegränsningar förekommitatt i försäk-
ringen under sammanlagt omkring 19 år under den 25-årsperio-senaste
den. Den risken med tillåta deltidsersättning betalasstora att att ärut att
försäkringen de kostnader rätteligenöver bordetar arbets-tassom av
marknadens Varken arbetsgivare eller arbetstagare harparter. något
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relativtharsituationen ändras. Arbetsgivarenverkligt intresse att enav
ellerbehov.mertid vid Hanför arbetskraft kan arbetalåg kostnad som

behovuppstårför nyrekrytering dethar inga kostnaderhon när ett av
delstryggad,har sin försörjningarbetskraft. Arbetstagaren genom

marginaleffekterinkomstutfyllnad.dels Delönen, statens somgenom
arbetstid kan dessutomdeltidsanställde iuppstår den går mot-uppom

arbetesig för fåhan eller honverka störreanstränger att ettatt om-av
fattning kapitel 13.se

tydlig-kompetenslinjenarbets- ochUtredningens förslag innebär att
samband med deltidsarbetslöshet.igörs

påbörjas52-veckorsperiodNär kan en ny

för dentid måsteUtredningen har hur lång attövervägt passerasom
få deltidsersätt-52-veckorsperiod återigen kanavslutatgången ensom

tidi-denställa kravUtredningen det lämpligtning. är attattattanser
arbetslöshetsförsäk-ersättning fråninte ska ha erhållitarbetslösegare

till denregel anslutertolv månader, dvs. 365 dagar. Dennaringen under
periodoch innebärredan finns i försäkringen ärregel att ensomsom

levande i högst år.ett
period, exempel-naturligtvis kunna tänka sig kortareskulleMan en

varit deltids-denskulle innebäramånader.vis Det t.ex. att somsex
månaderunderdärefter heltidmånader och arbetararbetslös i tolv sex

deltidsarbetslöshet i 52-ersättning förbörja uppbärakunde en ny
med de bestäm-fall skulle regelnveckorsperiod. såI överensstämma

dagpenningnormalarbetstid ochfinns rörande höjningmelser avsom
tillämpningsföre-iersättningsperiod. Regeln finnspågåendeunder en

sammanhängande avbrott iden gjortskrift och innebär att ett er-som
medarbetatoch under avbrottetsättningsperioden månaderpå sex

dagpenningenhöjningkan fåexempelvis högre lön tidigare,än aven
enbartdendocknormalarbetstiden. Utredningeneller att somanser

omställning.i Detmånader fortfarande måstearbetat i ärvaraansessex
eller honhanlevande period,den sökande hartroligtäven att omen

deltidsersättningmed tillutförsäkrats i sambandinte rättenatt upp-
och därmeddeltidsarbeteåterigeni det lägethörde. Att acceptera ett

lämpligt.intebli deltidsarbetslössig i situationenförsätta äratt
Efterperiod år.lämpligt kräva längreheller det änInte ettär att en

arbetslöshetsförsäkringen ingetgällande reglerna ifinns enligt deårett
period årlängrearbetslösheten. Omsamband med den tidigare än etten

denställdes påorimligt höga kravskulle det innebäravaldes så att som
varit heltids-denjämförelse medvarit deltidsarbetslös itidigare som

arbetslös.
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Vad händer under och efter 52 veckor med deltidsersättning

deltidsarbetslöseDen förutsätts ha kontinuerlig kontakt med arbetsför-
medlingen under sin arbetslöshet, precis heltidsarbetslösa. Utred-som
ningen den deltidsarbetslöse bör få meddelande från sinatt ettanser
arbetslöshetskassa tiden med deltidsersättning sig slutet,att närmarom
lämpligen föreåtta veckor ersättningsrätten på deltid del-Denstoppas.
tidsarbetslöse dåbör kontakta arbetsförmedlingen och i samråd med
förmedlingen antingen följa det tidigare kommit iöverenssom man om
den individuella handlingsplanen eller revidera denna. Flera olika
situationer kan uppkomma. viktiga denDet deltidsarbetslöse harär att

möjlighet begära arbetsförmedlingen honom elleratt att stöttaren
henne. denDet enskilde ska kontakta förmedlingen individensär som -

för åstadkomma förändring äratt stort.ansvar en
Utredningen arbetsförmedlingen i detta lägeatt ävenanser genom

den sökande kan efterforska den nuvarande arbetsgivaren ändå harom
möjlighet erbjuda den anställde heltidsanställning. Arbetsfömied-att
lingen kan bedömningen den deltidsarbetslöses situationgörat.ex. att
bäst kan lösas hos den nuvarande arbetsgivaren. arbetsfönned-Om
lingen, vid kontakt med arbetsgivaren finner denne beredd låtaäratt att
den deltidsanställde utöka arbetstiden till den önskade nivån, skaupp
förmedlingen kunna erbjuda stöd till arbetsgivaren eller denett
sökande. Stödet kan utgå exempelvis i form anställningsstöd ellerav
företagsutbildning. Skälet till erbjuda arbetsgivaren stödatt är ävenatt
denne kan behöva tillräcklig tid ställa för organiseraatt attom, om
arbetet arbetsplatsen,på scheman Utredningen dockgöra etc.nya anser

denna möjlighet bör användas med försiktighet- den deltidsarbets-att
löse har redan arbetat hos arbetsgivare under periodsamme en av upp
till veckor52 och under denna tid har ingen ändring skett.

Utredningen har det ska räcka med arbetsgivaren iövervägt attom
fallså kan visa det troligt han eller hon kommer utöka denäratt att att

anställdes arbetstid inom kort tid, kanske inom några månader. Manen
skulle kunna tänka sig det räcker med godtagbar utfästelset.ex. att en

avsikten anställa den deltidsanställde på den tid fattasäratt attom som
för den sökandes deltidsarbetslöshet ska upphöra. Utredningen haratt
dock vid det bör krävas arbetsgivaren faktiskt anställerstannat att att

på resterande tid. fallI uppstår risken för dennaannat attpersonen
möjlighet missbrukas. Visserligen skulle kunna tänka sig denattman
arbetsgivare gjort utfästelser låta anställd få arbets-attsom om en mer
tid och inte står fast vid överenskommelsen skulle diskvali-senare vara
ficerad från få möjligheter. kanDet dock bli be-att senare samma en
tungande arbetsuppgift för arbetsförmedlingen fastställa arbets-att att
givare aldrig tidigare utnyttjat denna möjlighet. Förutsättningen för att
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tillsvidareanställer denhonhan ellerstödarbetsgivaren ska få är att
tid.deltidsarbetslöse på önskad

arbetsförmedlingenutredningentillfinns två skälDet attatt anser
arbets-förstastöd. Detarbetsgivarenska kunna erbjuda är ävenattett

stöd underbegränsatomställning, ochtillgivaren behöver tid ettett par
arbetet påincitamenteller hennemånader kan honom att arrangerage

arbetstid. andraönskad Detdeltidsarbetslöse fårdensätt gör attett som
innebäraoch det kantidunder kortstödet ska utgåskälet attattär att en

arbetsgivaren.strukturell förändring sker hos
lösningar iförmedla andraockså kunnaArbetsförmedlingen ska

del-åtgärder åt denarbetsmarknadspolitiskaellerform arbeteannatav
erbjuder åtgär-arbetsförmedlingeninnebäratidsarbetslöse. kanDet att

heltid.der på
priorite-yrkesinriktad utbildningintentioner skaEnligt regeringens

få möjligheterfinnsarbetsmarknadsutbildningen. Detinom att geras
bedrivsutbildningdeltar iutbildningsbidrag till sompersoner som
sådantprincip kankunskapslyftet.eller Iordinarie skolväsendeinom

denarbetshandikappade. Mensärskildabeviljas endast åt somgrupper
52-veckorsperiod håller påochdeltidsanställninghar att tavarsensom

förutbildningsbidragsärskiltbeviljasinte säker påslut kan stu-attvara
kunskapslyftet. Eftersom deochinom vuxenutbildningendier grupper

yrkesut-lågutbildade inte alltidutsträckningberörs, i ärärstor ensom
måste denerbjuda lämplig.kan Förstarbetsförmedlingenbildning som

detta skautbildning. Omgrundläggandeenskilde genomgå ettvaramer
utbildnings-arbetsförmedlingenrealistiskt alternativ krävs att genom

Därförstudierna.försörjning underenskildedenkanbidrag garantera
beviljamöjlighetska haarbetsförmedlingenutredningen attattanser

utbildning.grundläggandeidem deltarutbildningsbidrag till som

52-veckorsregelnexempel visa hurAvslutningsvis kan ärett par
tänkt tillämpas.att

arbetslös. Vecka år 2000helt locharbetat heltidharA är numera
ansökerhalvtid. Atillsvidareanställning på Närfår han omen

Arbetslöshetskassan52-veckorsperioden.påbörjasersättning
52-veckors-utfärdar intygarbetsgivarenkommer kräva närattatt

också vid detmånader.efter Kassanochperioden påbörjas görsex
den sökandeprövning. Eftersomsärskildtillfälletsistnämnda en

förmedlingenarbetsförmedlingen harförintygetska visaäven
efterhöraarbetsgivaren ochmedkontaktmöjlighet taatt om

kanArbetsförmedlingenlösa situationen.arbetsgivaren kan t.ex.
arbets-deltidsanställde deltar idenerbjuda arbetsgivaren att en

fåkommermedför hanåtgärdmarknadspolitisk attatt senaresom
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kompetens för kunna arbeta önskad tid hos arbetsgivaren elleratt
alternativt kunna arbete. ingen förändring skett vidOmta annat
utgången de 52 veckorna upphör få deltidsersätt-Azs rätt attav
ning. kan då välja fyll-Han kvar hos arbetsgivarenatt utanvara
nadsersättning eller lämna för bli helt arbetslös.arbetetatt att
Förmedlingen kan i det sistnämnda dag, erbjudafallet, liksom i
lämpligt arbete eller arbetsmarknadspolitisk åtgärd under vilken
den enskilde uppbär ersättning på heltid enligt regler.gängse

tidigare haftB, heltidsjobb och helt arbetslös,ärettsom numera
får arbete på måndagen i vecka endast omfattar1 år 2000ett som

timmar.20 ansöker ersättning från arbetslöshetskassan,Hon om
beviljar henne efter uppvisat2,5 ersättningsdagar harBattsom

intyg från arbetsgivaren önskad arbetstid inte kanattom ges.
Perioden på veckor har52 därmed påbörjats. Därefter arbetar B
heltid fram till halvårsskiftet. dåArbetslöshetskassan kommer att
begära intyg inte behöver sådant, efter-B,nytt prestera ettav som

hon inte ansöker deltidsersättning vid det tillfället. Densom om
särskilda prövningen fyller inte någon funktion i detta fall. Efter
halvårsskiftet blir heltB arbetslös. åtta veckor återstårNär 52-av
veckorsperioden får från arbetslöshetskassanB underrättelseen

perioden håller på slut. veckor räknatNär 52 har gåttatt att taom
fr.o.m. den första veckan år upphör 52-veckorsperioden.2000 För

fååter möjlighet få deltidsersättning krävs inte ansöktBatt att att
arbetslöshetsersättning under dvs.år, 365 dagar.ettom

Deltidsarbete ska inte lämpligt arbete ianses vara

arbetslöshetsförsäkringen

Förslag
Deltidsarbete ska inte lämpligt arbete i arbetslöshetsför-anses som
säkringens mening för den har normalarbetstid översti-som en som

det aktuella arbetet. innebär arbetsförmedlingen inte skaDet attger
anvisa sådant arbete till den har normalarbetstidärsom en som
överstiger det aktuella arbetet. inte söker sådant arbeteDen ettsom
ska inte drabbas avstängning från till arbetslöshetsersättning.rättav
Däremot ska det naturligtvis fortfarande finnas möjlighet för den

frivilligt söker eller deltidsarbete få deltidser-accepterar ett attsom
sättning.
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Bakgrund

bedömning lämpligt arbete i arbetslöshetsförsäkringens meningVid av
ochhänsyn till omfattningen arbetet. arbetslösingen Den ärtas av som

deltid.förlorat heltidsarbete kan alltså anvisas arbetehar ettett
innebärArbetslinjen inom arbetsmarknadspolitiken principär en som

allt arbete alltid bättre arbetslös.är än attatt vara

överväganden

deltidsarbete bör lämpligtUtredningen föreslår inte betraktasatt som
ifråga-arbete för den har normalarbetstid överstiger detsom en som

deltidsarbetslöshetvarande arbetet flera olika skäl. dessaEtt är attav av
kvinnorjämställdhetsfråga. kapitel och har visats andelenI 8 9är en

arbetar deltid jämfört med andelen Utredningen har ävenmän.som
uppgif-inom vilka branscher deltidsarbete förekommer.visat Avsom

framgår helt klart deltidsarbetslöshet kvinnofråga, liksomärattterna en
deltidsarbete aktivt motverka diskriminering mellanFöräven att att

lämpligtsker bör därför bedömningen deltidsarbetekönen av som
ändras.arbete

gäl-Utredningen har inget uppdrag föreslå ändringar detatt av som
det finns från stävja del-ler deltidsarbete. Om önskan samhället atten

tidsarbete bedömer utredningen den enda framkomliga tordevägenatt
Samtidigt börarbetsmarknadens för frågan.att parter togvara ansvar

frågan heltidsarbete har flerahålla i minnet deltids- elleratt omman
dimensioner. Vissa heltidsarbete borde andraattanser vara normen,

börarbetstidsförkortningar borde ske. sammanhangetåter I ävenatt
deltidsdirektiv, syfte undanröja diskrimine-erinras EU:s är attvarsom

deltidsarbetande och förbättra kvalitén deltidsarbete, delsring på attav
bidra tillfrämja tillväxten deltidsarbete på frivillig grund samt enav

förläggning ska hänsyn tillflexibel arbetstiden. Medlemsländema taav
hin-och arbetstagarnas behov och undanröja eventuellaarbetsgivamas

för dessa.der
fråga börUtredningen dock deltidsarbetslöshet äratt somanser en

och ofrivil-behandlas Frivilligt deltidsarbete saksätt. ärett annat en
arbetslöshetsförsäkringenligt deltidsarbete med utfyllnad från är en

särskilda krav på deltids-helt sak. rimligt ställerDet är att statenannan
arbetslöshetsersättning.arbetande samtidigt uppbärsom

deltidsarbetslös tillhör i vissa avseendenDen är utsatten grupp,som
samhälletvilket visats i kapitel Därför bör utgångspunkten13. attvara

ytterligare ska försämra för den deltidsarbetslös. Genominte är attsom
inte värdering lämpligheten anvisa någondet i dag någongörs att ettav
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deltidsarbete bidrar samhället till antal berövas sin möj-att ett personer
lighet till omställning och i stället låses in i situation kanen som vara
mycket svår kommaatt ur.

Ett ytterligare skäl ändra bedömningen lämpligt arbeteatt är attav
därigenom uppnås tydlig markering arbetstagare ochgentemoten
arbetsgivare. skälDe ständigt angivits för i arbetslöshetsförsäk-attsom
ringen införa olika begränsningsregler och den särskildasorters pröv-
ningen ersättningsrätten arbetsgivaren och arbetstagaren inteär attav
ska kunna utnyttja försäkringen inkomstutfyllnad. Arbetsgiva-som en

bör för sin arbetsorganisation och inte förlita sigta på för-ren ansvar
säkringen hålla rekryteringskostnader Arbetstaga-sättett attsom nere.

handlar inse arbetslöshetsförsäkringenatt att ärrens ansvar om en om-
ställningsförsälcring. Om utredningens förslag genomförs kommer
arbetsgivarna inse vissa förfaranden inte längre blir möjliga.att att
Utredningen har inhämtat myndighet sade sina heltids-t.ex. att en upp
anställda och därefter vände sig till arbetsförmedlingen. förmed-Hos
lingen arbetsgivaren de tidigare anställda kunde anställasattangav
igen, fast på deltid. Vid kontakter med arbetslöshetskassan attuppgavs
de inte de erbjudna jobben skulle från tilltog stängas rätt ersätt-som av
mng.

Även signalerna till arbetsförmedlingen blir tydliga. Förmedlingen
får ökad möjlighet vid fall beskrivits tala föratten som ovan om
arbetsgivaren reglerna i arbetslöshetsförsäkringen inte medgeratt deatt
önskade anvisas deltidsarbete. Fönnedlingen kan i ställetpersonerna
tala för arbetsgivaren anvisning endast kan skeattom av personer som
har arbetsutbud med de aktuellaett jobben.överensstämmer Möj-som
ligtvis innebär detta arbetsgivaren kommer förändra sin arbets-att att
organisation så han eller hon erbjuder heltidsanställningar.att Kraven
på arbetsförmedlingen ökar dänned. Det kommer inte längre att vara
tillräckligt sökande har möjlighet få deltidsarbete.att att etten

Slutligen finns det mycket starkt för genomföra för-ett argument att
slaget. handlarDet arbetslinjen. Tvärtemot den uppfatt-gängseom
ningen utredningen förslaget deltidsarbete i vissaatt attanser om avse-
enden inte ska lämpligt arbete stärker arbetslinjen. Detta på-anses som
stående kan vid första anblicken tyckas motsägelsefullt i och med att en
mycket viktig princip i arbetsmarknadspolitiken arbete iär ävenatt
liten omfattning bättre inget alls. eftersomär Men utredningenän visat

deltidsarbete mindre goda förutsättningaratt varaktigt lösaattger
arbetslöshetsproblemet ingen möjlig slutsats. kapitelI harllges annan

visats deltidsarbetslösa i mycket mindret.ex. grad heltidsarbets-att än
lösa erbjuds arbetsmarknadspolitiska åtgärder. börDet därför vara

chans för den heltidsarbetslösstörre åter fåär arbeteatt ettsom som
helt häver arbetslösheten. Om verkligen hjälpa deltids-strävan är att
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åtgärderkraftfullaverkligenmåsteomöjlig situationarbetslösa enur
deltidsarbetslöshet intemarkera för allalösningtill. En är parter attatt

möjlig-förbegränsningarolikakan skeacceptabelt. Det attär genom
aktivi-med särskildakombinerasochdeltidsstämpla införsheten att

tetsåtgärder för de berörs.som
norrnalarbetstidhardenutredningenSammantaget att ensomanser

iinte bör tvingasarbeteerbjudetomfattningenhögreär än ettavsom
Utredningenblideltidsarbetslöshet riskerar permanent.attsomen

få genomslag pådetkommergenomförs såbedömer förslaget attatt om
arbetsmarknaden.

ILO-konven-dendockbehövsavslutande kommentarer rörEn som
tions konventioneninnebärdragkapitel kortaredogjorts för i Isom

samordnaföråtgärderlämpligaska vidtavarje medlemsstat attatt
skasysselsättningspolitik. Systemetochsocialförsäkringssystem ut-

vald sysselsättningfrittproduktiv ochfrämjar full,detformas så att
arbeta ellerförincitamentenska minskasamtidigt det inte attsom

medge deltids-eftermedlemsstat skaerbjuda arbete. Varje sträva att
fall skadessaersättning.till Iarbetslösa och permitterade rätt man se

deltidsarbetet såfrånoch inkomster ärförmånertill att summan av
Utredningenupprätthålls.heltidsarbeteintresset föravvägda att taatt

lämpligtskadeltidsarbete inteinte regeln attatt anses somomanser
konventionen. Därstriderarbetslöshetsförsäkringen sägsarbete i mot

utformassysselsättningspolitiken skaochsocialförsäkringssystemenatt
Utredningenssysselsättning.valdfull och frittbl.a. främjarså detatt

möjligheterenskildesinskränkning i denförslag innebär inte någon att
uppstådet kunnaMöjligtvis skulledeltidsarbete.söka och acceptera ett

och erbjudaförincitamenteninnebärförslagetdiskussion att taattom
längevid sådockUtredningen hararbete minskar. attstannat som

sådanauppstår ingaminskarheltidsarbete inteincitamenten att anta
problem.

vid5 och skyddsysselsättningfrämjandeKonvention 168 avnr om
arbetslöshet.
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Den sig från deltidsarbetesäger ska stängasettsom upp
från till ersättningrättav

Förslag

Bedömningen det giltig anledning sluta deltidsan-att är attav en
ställning på grund ersättningsrätten upphör bör ändras. Denattav

sig utnyttja arbetsförmedlingenssäger möjlighetenutan attsom upp
till omställning bör drabbas avstängning från till ersättningrättav
lika väl den frivilligt lämnar heltidsarbete. Denettsom som som
däremot lämnar deltidsarbete i samverkan med arbetsförmed-ett
lingen ska inte drabbas avstängning från till ersättning. Denrättav

avvisat förmedlingens erbjudande arbetsmarknadspolitisksom om
åtgärd ska i fortsättningen kunnaäven från tillstängas rätt ersätt-av
ning. Avstängning ska kunna ske den sökande lämnarnäroavsett
arbetet alternativt avvisar erbjudande åtgärd. kanDetta bliett om
aktuellt såväl inom efter 52-veckorsperioden.som

Gällande rätt

harAMS infört föreskrift innebär den sigatt sägeren som som upp
begäran ersättningsrätten avbrutits efter särskildattegen attp.g.a. en

prövning gjorts eller på grund begränsningsregeln ha haft gil-av anses
tigt skäl sig. innebärsäga Det den inteatt kommeratt attupp personen
råka för avstängning från till ersättning,ut vanligtvis skerrätt närsom
någon lämnar arbete frivilligt. Avstängningstiden iett normalfalletär
45 ersättningsdagar, vilket innebär ersättning den sökande heltatt ärom
arbetslös inte får lämnas under två månader. Avstängningstidemaca
skärptes generellt för år sedan, för inskärpa viktenett attpar av
försäkringens roll ersättning vid ofrivillig arbetslöshet.att ge

Överväganden

deltidsanställdDen bör i möjligasteär mån likställas med densom som
heltidsarbetande. Sanktionsreglemaär bör likadant utformade förvara

båda Deltidsanställda har i dag priviligierad ställning igrupperna. en
arbetslöshetsförsäkringen i så de inte drabbas avstängningmotto att av
från till ersättning derätt sig frånnär arbetesäger ersätt-ettupp om
ningsrätten på deltid avbrutits. Däremot kan den avvisarsom en
erbjuden arbetsmarknadspolitisk åtgärd drabbas avstängning. Detav
gäller såväl hel- deltidsarbetslösa.som
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Avstängningsreglema till för markera arbetslöshetsersätt-är att att
ning lämnas ofrivillig arbetslöshet. kan dock möj-vid Det finnas vissa
ligheter slippa avstängning sig. ställs relativtDetsägernäratt man upp
hårda krav vad giltig anledning lämna jobb, kanär att ett t.ex.som
det sig medicinska skäl eller för mobbningröra att utsattsom man
arbetsplatsen. Utredningen inte den omständigheten ersätt-att attanser
ningsrätten upphör har dignitet de övriga anledningarnasamma som

godtagbara skäl sig från arbete har.sägautgör att ettsom upp
Deltidsanställningen har ingåtts frivilligt och i och deltids-med att

begränsningen finns den arbetslöse den kan komma drabbavet att att
inte anställningsförhållandethonom eller henne ändras eller hanattom

eller hon får heltidsarbete. föreslår utredningenDessutomett nytt att
deltidsarbete inte ska lämpligt arbete för den haranses som som en
normalarbetstid överstiger arbetet. förutsättningDet dettaär attsom en
förslag genomförs för förslaget bedömningen giltig anled-att attom av

sig ska ändras. fall medföra alltförning skulle detIsägaatt annatupp
långtgående konsekvenser.

fortfarande finnasDock bör det möjlighet bedöma det vidatt att
tillfällen godtagbaravissa ska skäl sigsägaattanses som omupp

ersättningsrätten grund deltidsbegränsningen.avbryts på börDettaav
ske arbetsförmedlingen i samråd med den enskilde bedömerkunna om

det bra alternativ lämna deltidsarbetet. dennaGenomäratt ett att att
föreslås,möjlighet behövs inte någon särskild övergångsregel för de

redan deltidsarbetslösa förslaget träder i kraft. deltids-Denär närsom
arbetande kan lämna arbetet, förutom för tillträdaatt ett annat
heltidsarbete, för hel arbetslöshet eller för deltagande i åtgärd. denOm
deltidsarbetslöse sig det i samråd med arbets-säger görautan attupp
förmedlingen föreslår utredningen avstängning från tillrätt ersätt-att

ske.ning ska
Utredningen inte detta förfarande bör innebära några prak-attanser

tiska problem. söker ersättning från sin arbetslöshetskassaDen som
uppvisar normalt arbetsgivarintyg vilket olika uppgifter framgår.ett av
Exempelvis framgår den sökande Tillslutat sitt arbete frivilligt.om
ansökan ska bifogas arbetslöshetsanmälan. framgådenna skaAv atten
den sökande inskriven vid arbetsförmedlingen. arbetsförrned-Omär
lingen bedömt den sökande bör sluta sitt deltidsarbete ska förmed-att
lingen i dessa fall på arbetslöshetsanmälan intyga uppsägningen skeratt
i samråd med förmedlingen. Arbetslöshetskassan ska då kunna bevilja
ersättning.
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Projekt för fler branschanknutna bemanningsföretag

Förslag

AMS uppdrag och förmedel under två iår samarbete medattges
arbetsmarknadens driva projekt i syfte inforrna-parter ett att, genom
tion visst ekonomiskt stöd, påskynda etablering flersamt av
branschanknutna, helt intäktsfinansierade bemanningsföretag, s.k.
DELTA-modeller. Avsikten därigenom sprida kvalitativtär att en
god modell för åstadkomma fler fasta heltidsanställningar.att
Genom branschanknytningen förutsätts intresset långsiktigav perso-
nalförsörjning dominera i dessa verksamheter, kort-att änsnarare
siktiga vinstintressen.

AMS föreslås tilldelas miljoner för250 kronor projektet.

överväganden

Utredningen det finns skäl för samhället stödja utvecklingatt attanser
och etablering branschanknutna verksamhetsforrner medverkarav som
till flexibilitet inom företagen och samtidigt erbjuder goda anställ-stor
ningsformer för de anställda. Utredningen tillfälliga anställ-attmenar
ningar och deltidsanställningar därigenom skulle kunna omvandlas till
fasta heltidsanställningar företagens/verksamhetemas kostnaderutan att
ökar eller flexibiliteten hämmas. Utredningen också lös-attmenar om
ningar detta slag byggs kan det innebära tillväxtmöjligheter iutav sys-
selsättningen företag kan på sig i förhållande till grundbe-att tagenom
manningen för uppdrag behöva binda sig för högrestora utan att en
kostnadsnivå

utgångspunktBemanningsföretagen som

Utredningen har tidigare redogjort för bemanningsföretagens verksam-
het. dominerasDen seriösa företag och i snabb tillväxt. Den sökerärav
sig i alltfler branscher/yrken och antalet sysselsatta i bemannings-
företag ökar. flestaDe anställda i dessa företag sig ha godaanser an-
ställningsförhållanden. har fastDe anställning, de flesta arbetar heltid

avtalen innebär fårde minst lönen75 för tid deatt ävenprocentmen av
inte kan hyras De anställda får kompetensutveckling via lärande iut.
arbetet viss utbildning, dock oftast utanför arbetstid.samt

statliga bemanningsverksamheten,Den under utbyggnadärsom
inom AMU-gruppen, tillämpar sedvanliga branschavtal, fast anställning
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och heltid erbjuder personalutbildning sedvanligapå villkor.samt Mot-
svarande villkor kan säkerligen förekomma också inom delar denav
privata bemanningssektom.

Personalomsättningen inom bemanningsföretagen relativt högär
och uppdragen domineras korttidsuthyming. de företagFör hyrav som

personal bemanningsföretaget jämfört med tillfällig anställningger
personal garanti den hyrs kompetent för uppgiftenatt ärav en som

och bara har personalkostnaden just denatt tid behövs. Dess-man som
slipper inhyrande företag alla personaladministrativautom uppgifter.

deFör anställda har anställning i bemanningsföretag uppenbara förde-
lar jämfört med tillfällig anställning/deltidsarbetslöshet attgenom man
anställs fast och erhåller garanterad minimiinkomst kompetensut-samt
veckling i arbetet. bådeFör inhyrande företag och anställda i uthyr-
ningsföretagen har bemanningsverksamheten blivit rekryterings-en
kanal

Mer branschanknutna bemanningsföretag, fråninspiration
Industrikompetens AB

ÖstergötlandFöretaget Industrikompetens AB i har utvecklat uthyr-
ningskonceptet betydligt.

främstaDe skillnaderna företaget branschägt och harär att är som
huvudsyfte till kompetent personal kan och utvecklasatt att stannase
inom branschen anslutna intressentföretag har nedgångar itrots att pro-
duktionsvolym, säsongsvariationer i produktionen eller andrastora
behov föranleder krav på snabba personalminskningar ellersom
-ökningan

Inriktningen ha låg personalomsättningär och ständigtatt en
utveckla anställdasde kompetens så kan leva till kraven påatt man upp
flexibilitet och kunnande bland anslutna företag. kompetensutveck-I
lingen för de anställda i Industrikompetens ingår lära känna deatt spe-
cifika förhållanden vad gäller maskiner, kultur och i arbetsmiljönannat
hos antal de anslutna företagen, så därett kan rycka in ochattav man
direkt producera med hög kvalitet. Genom branschägandet, styrelsens
sammansättning formen ansluta företag får garanti församt att man en

verklighetsanknuten kompetensutveckling för de anställda ochen ett
Ägare-vämande deras arbetssituation. och anslutna företag heltärom

enkelt beroende det fungerar väl.attav
Avgörande för bemanningsföretag i traditionell privat eller statligatt

regi eller i former liknade Industrikompetens ska fler fasta heltidsge

19-0281Arbetslöshetsersättning...11
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flexi-företags/organisationers behovtillgodosesamtidigtjobb och av
uppfattning:utredningensbilitet enligtär

förhållande tillibemanningsföretaget harställningsjälvständigaden-
inhyrama,

motsvarandeanställdalön för debemanningsföretaget garanteraratt-
heltidslön,mellan 75-100 procent av

verk-därekonomiskt resultatansvarsamtidigt har ettsamt att man-
uthyrning.intäkter frånkostnader ska täckasallasamhetens av

lösningarbranschanpassadegodaför stimuleraProjekt att

i olikaetableringutformning lösningar ochUtredningen att avmenar
inriktningmedbemanningsföretag ochgrunddragmedformer ensom

före-samhället ochstimulerasbörliknande lndustrikompetens AB av
slår:

underprojektkronor förbeslutar 250 miljonerregeringenAtt ettom
Arbetsmarknadsstyrelsen iunder ledningi detta syftetvå år sam-av

arbetsmarknadensmedarbete parter.
tilllederstrukturell förändringskaMålsättningen över-somvara
heltidsan-arbete till fastatillfälligtofrivilligt deltids-frångång resp

och samtidigtarbetsvolymmed önskadanställningarställningar
gäller arbetstidensflexibilitet vadverksamheternas krav påbidrar till

vika-arbetsbelastning, behovtoppar/svackor itillfälligaförläggning, av
riat etc.

utformamed syftesammanhållen delcentraltProjektet bör ha atten
informations- ochoch exempelbranschanpassade modeller samt

stöd tillekonomisktförutbildningsmaterial, branschanpassade normer
utvärdering.uppföljning ochetablering, församt

prövningska innebäraparallellt,huvuddel, kanProjektets startasom
etableringsskedet.verksamheter itill lokalafördelning medeloch av

bl.a. kompetensut-kostnader förtill de extraordinäraStödet bör bidra
stödet börStorleken påmedi sambandveckling då krävs starten.som

kronormiljonerHuvuddelen medlen, 240förhandling.iprövas av
etableringsfasen.för sådant stöd iberäknas

bemanningsföretagdelokala stöd utgå tillGivetvis kan även som
förmed-stöd frånsigkanenligt förslaget. Detetableras rörat.ex. om

tid.deltid till önskadfråndeltidsarbetslösa gårenskildalingen övernär
MålEU-medel inom 1stöd frånfinnas fåMöjligheter kan också att

från Mål 3företagsetableringensjälvarespektive avseende samt nya
kompetensutveckling.avseende
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Utredningen vissa branschgemensammaatt utövermenar normer
målsättningen bör uppställas för verksamhet kan stödjas inomsom
projektet:

Man bör efter anställningsvillkor inklsträva karriär- och kompe--
tensutvecklingsmöjligheter jämbördiga övriga arbetsmarknaden,
minst de idag gäller bemanningsföretagsom

börMan efter branschanknytningsträva-
Verksamheten ska ha resultatansvar och den etableradeget när är-
finansieras helt via intäkter
Verksamheten ska fristående med styrningvara- egen

börMan gränsöverskridande samarbeteuppmuntra mellant.ex.-
offentligt/privat inom bransch eller mellan olika privatasamma
företag inom bransch eller yrkesgränseröversamma
Påvisbart och trovärdigt ekonomiskt åtagande från etablerande-
intressenter, stöd ska begränsas till etableringsfasenstatens och utgå
efter förhandling
Verksamheten ska betraktas bemanningsföretag i arbetslös-som-
hetsersättningens mening, dvs. de anställda kan inte få arbetslös-
hetsersättning för tid de inte uthyrdaär

Några tänkbara exempel

ÄgarePå bildas Förskolekompetens AB. kommunenort tvåären samt
privata förskoleföretag. Personal inom anslutna förskolor har del-som
tid och vill arbeta fastanställs i Förskolekompetens på den tid demer
önskar och fortsätter tidigarepå sina arbetsplatser uthyrda. För-nu som
skolekompetens arbetar fram lösning innebär personalen kanatten som
hyras och intäkter motsvarande kostnadernaut mer ge genom puss-
lande med arbetsscheman, breddning uppgifter, anslutningav av
kompletterande intressenter etc.

F örskolekompetens beviljas visst stöd i etableringen från kommunen
vad gäller lokal, från EU-medel från Länsarbetsnämndenssamt
otraditionella medel. Visst stöd till utbildning begränsat lönestödsamt

från arbetsförmedlingen för de haft fyllnadsersättning frånges som
kassan och anställts på heltid. Dessutom beviljas örskolekompetensFnu
visst ekonomiskt stöd för utveckling personalen i etableringsskedet.av
Motsvarande exempel skulle kunna gälla lärare inom privata och
offentliga gymnasieskolor.

Distriktsläkarmottagningar hemtjänsten och några sjukhemsamt
inom område anlitar tillsammans privat ellerett statligt bemannings-ett
företag för bättre kunna befintligpå kompetensatt ochta garanteravara
framtida kompetensförsörjning. Man skriver avtal med bemannings-ett
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bemanningsverksamhet.tillsammansoch etablerarföretaget egenen
befintlig del-fastanställerverksamhetdennaiAvtalet innebär att man
arbetstid devårdbiträdespersonal denochsköterske-tidsarbetslös

arbetsplatsertidigaresinafortsätterPersonalenönskar. somnu
såfinna lösningarförarbetarBemanningsföretaget attuthyrda. att per-

förkostnader ochharföretagetmertiddenkan hyras påsonalen ut nu
Motsvarande stödekonomiskt.siglönarverksamhetenså somatt

utgå.tänkasexemplet kani det förstarefererats
kooperativ ochigårkommunHemtjänstpersonalen i ettsammanen

uppgif-tidigaresinafortsättade kanavtalar med kommunen attom
villsamtligauthyrda. Eftersomarbetsomfattningochter sommen nu

inbegripaocksåtillverksamhetentid vidgar extra-arbeta attmanmer
kooperativet hadeiAllahemtjänsten.kommunalautanför denuppdrag

refe-Motsvarande stödfrån kassan.fyllnadsersättningtidigare som
stöd i hurkanutgå. Därutöverkan tänkasförsta exempleti detrerats

nyföretagandettillknutetföretagandekooperativtbedriver m.m.man
i fråga.komma

bensinstationertvålivsmedelsaffärer startarNågra samtstörre
småkioskertiotalocksåblirföretagAnslutnaKioskkompetens AB. ett

anställer be-Kioskkompetensgrillbarer.näröppetbutiker tvåoch samt
flerafastanställertidönskadpersonal pådeltidsarbetslösfintlig samt av

arbeta deltid.vill fortsättaanställdatillfälligtbefintliga attsom
Exemplet kande tidigare.exemplet beskrivasövrigt kanI sessom

riks-sker därtill detalternativ/ komplement t.ex.ett ensom nusom
uthymingsföreta-demedavtalatkioskkedja störretäckande ettstor av

personalförsörjning.entreprenad påomgen
behålla kompetentkunnaförbyggföretag gårantalEtt attsamman

sig vågarförinteenskilda företagende garanterapersonal atttrots var
ochuthymingsföretagavtal medtecknarfastanställning. Man ett

antaldärIndustrikompetens ABliknadeverksamhet ettetablerar en
heltid.fast och påanställsobjektsanställdavaritbyggnadsarbetare som

exempel.tidigareövrigtI se
personalpooler kanbedrivsidagdel verksamheter etc.En somsom

de kriterieruppfyllaoch i övrigtresultatenhetertillombildaskomma att
projektet.det föreslagnastöd enligtuppställs försom

för tillväxtProjekt

samarbete inometableringinnebäraprojektet kanutsträckningdenI av
inom företagetpersonalförsörjning,kringsektorkonkurrensutsatt som

ökad syssel-det kanförutsättningarfinnsIndustrikompetens AB, att ge
från de mindreminstföretagshåll, intefrånframförs oftasättning. Det
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företagen, inte kan order innebär behöveratt ta attman nyan-som man
ställa. Man hänvisar till svårigheterna tillräckligt snabbt rekryteraatt

personal och försärskilt till riskerar bli sittande medrätt att attman
mycket personal efterinte uppnår varaktig expansion haattom man en
klarat den aktuella ordern. företagen Industri-Om går isamman som
kompetens kan känd och kännerAB hyra in personal redan ärman som
företaget behöva binda sig dennadärutöver. På så vis skulleutan att typ

lösning leda till sysselsättningsökningar. Möjligen kan sådantettav
personalsamarbete leda till anslutna företag också hittaratt gemen-

affärsmöjligheter.samma nya

Genomförande utredningens huvudförslagav

utredningensOm förslag införande intyg genomförs bör deom av som
ikraftträdandetvid deltidsarbetslösa få information de ändradeär om

reglerna. bör kunna lösas arbetslöshetskassorna iDetta attgenom sam-
band med utbetalning ersättning infonnerar den regeln. Denav om nya

söker ersättning för deltidsarbetslöshet första efter ikraft-gångensom
trädandet måste skaffa intyg från arbetsgivaren för deltids-ett att
ersättning överhuvudtaget ska kunna utbetalas. redan inne iDe ärsom

bör inte behöva skaffa förränarbetsgivarens intyg måna-systemet sex
der gått. bör arbetslöshetskassorna tillräcklig tid förberedaDet attge
nödvändig information till dem berörda.ärsom

Utredningen har 52-veckorsperioden för de redanövervägt när som
får deltidsersättning förslaget träder kraft ska påbörjad.i Ettnär anses
alternativ dessa ska omfattas i och med förslaget begräns-är att att om
ningen träder i kraft. förkan dock skapa problem, dels arbets-Detta
löshetskassoma, dels för arbetsförmedlingen. Arbetslöshetskassoma
kommer få mängd intyg hantera och särskilda prövningaratt stor atten

vid tidpunkt. Arbetsförmedlingens kan bligöra ävenatt samma resurser
hårt ansträngda för alla samtidigt ska och föreslå stödprövaom man
för arbetsgivarna respektive alternativa lösningar för de enskilda.

Utredningen därför ikraftträdandedatum måsteatt noggrantanser
lämpligt välja inteDet tidpunktövervägas. är t.ex. att en som samman-

faller med hel- eller halvårsskifte, eftersom flertal ändringar brukarett
genomföras vid dessa datum. möjlighet skulle kunnaEn attvara
successivt låta de redan inne i omfattas 52-är systemetsom av
veckorsregeln. dem varit deltidsarbetslösa längst tid bordeFör som
ikraftträdandet gälla först och därefter kunde stocken kvarståendeav
deltidsarbetslösa slussas i Utredningen dettasystemet. attanser
borde tillåtas under månader. förslag till ikraft-Något utarbetatsex
trädanderegel lämnas dock inte.
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Arbetsmarknadsverket måste också få viss tid förbereda denatt
föreslagna förändringen. kommer krävas ändrat arbetssätt förDet att ett
de deltidsarbetslösa och beredskap måste finnas för kunna finnaatt
lämpligt arbete eller arbetsmarknadspolitisk deltids-åtgärd åt de
arbetslösa i högre grad fallet lämpli-i dag. Regeringen bordeän ärsom

uppdra förbereda genomförandet.åt AMS attgen
Slutligen utredningen särskild skulle kunnalösningattanser en

för deltidsarbetslös för-tillämpas den och 60 år eller äldreär närsom
slaget träder i kraft. Oavsett dessa hel- eller deltidsarbetslösa harärom
det under de åren visat sig det mycket svårt för dennaärsenaste att

få arbete. Därför bör de fyllt kunna få del-åter 60 åratt ettgrupp som
tidsersättning tills dess de pensionsåldem. åstad-uppnår Föratt att

detta kan den nuvarande begränsningsregeln förkomma finnas kvar
fyllt och deltidsarbetslös förslagetden 60 år 52-veckors-är närsom om

begränsningen träder i kraft. innebär dock inte den nuvarandeDet att
begränsningsregeln ska tillämpas för tillträdande deltidsarbetslösanya

den endast behållas för fylltäldre bör dem 60 år förslagetnärsom-
kraft. författningsförslagträder i Något med denna innebörd lämnas

inte.dock
Utredningen kravet gälla förpå omställning i princip skaattanser

alla får arbetslöshetsersättning. Risken för kostnader rätte-attsom som
ligen borde övervältras försäkringen skulle kunnapåtas parternaav
tänkas lika de deltidsarbetslösas ålder, bostadsortstor oavsett etc.vara
Utredningen har emellertid funnit äldre deltidmånga arbetar häl-att av
soskäl. detta i realiteten fråga slags arbetstidsförkortningOm är om en

ålder borderelaterad till kostnaderna i första hand den anställdetas av
eller arbetsgivaren.

Utredningens huvudargument för begränsa till deltidser-rättenatt
sättning försäkringen omställningsförsäkring och majo-är äratt atten
riteten deltidsarbetslösade har små reella möjligheter till omställ-av
ning på grund arbetets organisation. kan därför gångermångaDetav

bättre helt arbetslös låsas in i situation med del-änatt attvara vara en
tidsarbetslöshet. detta förgäller nödvändigtvis inte deMen argument

äldre. Enligt uppgifter från fåAMS chansen åter arbeteär är att ettsom
för den mellan och halverad i jämförelse med vad60 64 årärsom som
gäller för dem mellan och55 59 år.ärsom

utredningens förslag 52-veckorsregel införs innebär detOm en
äldre antingen skulle kvar på arbetet del-ävenatt stanna utanpersoner

eftertidsersättning veckor eller alternativt sig för bli52 säga attupp
helt arbetslösa. Visserligen finns särskilda åtgärder riktade tillärsom
äldre, exempelvis offentligt tillfälligt arbete. skulle därförOTA, Det

möjligt erbjuda sysselsättning heltid tills desspå denatt attvara en
sökande pensionsålder. eftersom fåuppnår chansenMen ettatt annat
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arbete så liten innebär detta kostnaderna förär ökar ochatt statenpass
den enskilde troligtvis inte lämna sitt deltidsarbete.att attgagnas av
Därför skulle den har fyllt 60 år i vissa fall kunna få fortsätta attsom

uppbära deltidsersättning tills dess han eller hon uppnår pensions-att
åldern. Förutsättningen den arbetslöse sjätte månad uppvisarär att var
intyg på arbetsgivaren inte kan erbjuda arbete och arbets-att attmer
förmedlingen regelbundet möjligheten erbjuda arbeteprövar att annat
eller lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Ett uppnå dettasätt äratt

låta den nuvarande begränsningsregeln kvar för dematt fylltvara som
År60 år och uppbär deltidsersättning vid ikraftträdandet.. 1997 ut-

gjorde denna knappt 4 000grupp personer.
Utredningen dock medveten det innebär risk föraär att att ettom en

går på äldre inte attraktiva på arbetsmarkna-ärut attresonemang som
den. Specialregler bygger på äldre inte kan få arbete kan lättattsom
uppfattas förstärkning eller bekräftelse situationsom en av en som
kanske inte konstant. Om speciell regel avseende äldre inteär inför-en
des så skulle kanske chansen få arbete för dem äldre öka iatt ett ärsom
framtiden.

14.3 Diskussion vad kan görasom som

avtal och andra frivilligagenom
åtgärder

kapitelI 12 har utredningen beskrivit olika modeller syftar till attsom
stärka såväl individens önskan anställningstrygghet arbets-om som
givamas behov flexibilitet. detta kapitelI under avsnitt har14.2av
utredningen också lämnat förslag på lösningar med s.k. DELTA-
modeller för påskynda sådana förändringar. finns ocksåDet radatt en
andra åtgärder kan genomföras frivilliga åtaganden ellersom genom

avtal. Exempel på sådana åtgärder i detta avsnitt.genom ges

Kompetensutveckling

organisationsfonner,Nya informationsteknologi och hög föränd-ny en
ringstakt i arbetslivet medför behovet kompetensutveckling iatt av
företag och organisationer Frågan kompetensutvecklingär harstort. om
aktualiserats det förslag lämnades tillpartsgemensammagenom som
regeringen på 1998. Dessutom finns existerandesensommaren sam-
arbetsavtal kompetensutveckling. Regeringen har också lyft framom
vikten ökad och under hela arbetslivet pågående kompetensut-av en
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med den ekono-i sambandveckling för anställda och har aviserat att
med förslag på hur kom-miska återkommavårpropositionen år 1999

petensutvecklingen i arbetslivet kan stärkas.
utsträckningbehovsanställda får i mindreDeltidsarbetande och än

försvårar för denkompetensutveckling.andra tillgång till Detgrupper
företagen i mindrekonkurrenskraft samtidigtenskilde stärka sinatt som
Utredningenindividers potential.utsträckning kan utnyttja dessa anser

gäller tillsida vad stödförslag utformas från regeringensnäratt
anställda, inom förfortgående kompetensutveckling för t.ex. ramen

uppmärksamma denEuropeiska socialfonden och Mål bör mannya
anställda och framför alltmissgynnade situation tillfälligtsom

kompetensutvecklingbefinner sig i vad gällerdeltidsanställda
samhället.finansierad arbetsgivaren ellerav

StåImansjobb"

det i vissa fall finns avgörandekapitel konstaterade utredningenI 13 att
sigkan till exempelhinder för arbeta heltid. Det röraatt ompersoner

heltid.individen ska orka arbetaarbetet alltför för Detäratt tungt att
exempelvis delarjobb finns inomhar länge varit känt sådanatt av

anpassade såindustrin. Avtalen ofta inom dessa områden gränsenär att
finns jobb inomför heltidsarbete lägre timmar.40 Det ävenär än tunga

förekommerberörda avtalsområdenvård- och omsorgssektom. Inom
arbetstidsmåttet.vissa anpassningaräven av

dessa tunga jobb behö-Utredningen kunskaperna kringattanser
forskningenfinns anledning såväl inomfördjupas och detatt somver

arbetsmarknaden studerabland de berörda på närmareattparterna
dessa frågor inom vård- och omsorgssektom.

Kiviksmodellen

skapa heltidstjänster och deltidstjänsterMålet för Kiviksmodellen är att
ochklara sjukfrånvaro opla-med högre timinnehåll, samt attett annan

god Projektet,nerad frånvaro med personal med kompetens. somegen
omvandladesstartade utformades i det första de1995, I stegettre steg.

timvikariat till fasta tjänstermedel i budgeten för sjuk- ochavsattssom
med flytande tidmed ökad sysselsättningsgrad. Vissa tjänster var

andra innebarförknippade med krav tillgänglighet. Det steget att
tvättstugelistan, i prin-införde schemamodell, den s.k. somman en ny

i projektet innebarcip omfattar alla arbetsplatsen. sistapå Det attsteget
till årsarbetstid för de anställda.övergickman
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tillämpasEnligt utredningens uppfattning borde denna modell kunna
utvecklat.i kommuner i enlighet med de Kivikmånga stegtre som

försöksverksamhet.Efter behovsanalys lokalt avtalupprättas etten om
första i omvandlahandlarDet steget attprocessen om

frånvarobudgeten antal införaflytandetill lämpligt tjänster attsamt
arbetstid för vissa Inför itjänsterna. varje ytterligare stegav processen

lokalt avtal.upprättas ett nytt

Deltidshuset

Syftet med Deltidshuset erbjuda deltidsarbetslösa kompetens-är att
höjande utbildning befintliga eller kompetensinom det yrket annan

förnödvändig kunna söka arbete.är att ett nyttsom
Arbetsförmedlingens antal i landet.Projektet drivs i regi på orterett

utbildningUtgångspunkten har varit deltidsarbetslösa ofta har kortatt
heltids-och de fâr betydligt mindre kompetensutveckling änatt

söka andraanställda. Därigenom de begränsade det gällerär när attmer
block såarbeten. utbildningar erbjuds schemalagda iDe är atttresom

för arbetstid.de ska tillgängliga med oregelbundenpersonervara
uppfattning modell kunna tillämpasEnligt utredningens borde denna

alternativfler i landet utifrån lokala förutsättningar.på Ettstörre orter
verksamhetpå sina håll förlägga motsvarandeäven prövats är attsom

till datorteken.

14.4 Uppslag inom förramen

arbetslöshetsförsäkringen inte lettsom

till förslag

antal andrahar framkommit i kapitel harUtöver vad 14, ettovansom
för arbetslöshetsförsäkringenförslag eller uppslag inomsnarare ramen

skälutredningens Utredningen har olikadiskuterats under arbete. av
värdefulltvidare med dessa ändå detvalt inte gå är attattatt men anser

tankeväckande och intres-beskriva dem eftersom de bådenågra ärav
santa.
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Diskriminering mellan ersättningsberättigade tidigare haftsom
deltidsarbete respektive heltidsarbete

Den har haft deltidsarbete och blir arbetslös kan i vissa fall fåsom en
relativt högre kompensation den har haft heltidsarbete ochän blirsom
arbetslös. förhållandeDetta bör ändras och för åstadkomma dennaatt
förändring kan tillvägagå på olika Utredningen lämnar docksätt.man
inte särskilt förslag på vad bör diskuterar olika möj-ett göras utansom
liga lösningar.

möjligEn exempelvis varje höjaår taket arbetslöshets-utväg är iatt
försäkringen till bestämt belopp. En variant detta införaett är attav en

automatiserad höjning indexering i arbetslöshetsförsäk-mer genom
ringen. tredje alternativEtt slopa taket i försäkringen.är Utgångs-att
punkten för utredningens diskussion diskriminering mellan olikaär att

bör undanröjas.grupper

Ersättningens storlek

arbetslöshetsförsäkringenI finns två regler begränsningar ersätt-om av
ningens storlek. Den regeln innebär kompensationsnivånatt ärena
bestämd till 80 den sökandes dagsförtjänst under nonnal-procent av
arbetstiden Den andra innebär högsta respektive lägsta dagpenningatt
bestäms regeringen. närvarandeFör dessa belopp 240 respektiveärav

kronor580 dag.per
bådaDessa regler innebär 80 kompensation endast kanatt procents

erhållas för inkomster till 15 950 kronor. Om den sökande haftupp
inkomster överstiger detta belopp kommer kompensationsgradensom

mindre 80 denFörän exempelvis haftatt inkomstprocent.vara som en
på 18 200 kronor blir kompensationsgraden 70 Vid inkomsterprocent.
på 25 500 kronor blir kompensationsgraden 50 och vidprocent
inkomster på 31 900 kronor blir kompensationsgraden så låg 40som

7procent.
fåFör följsamhet dagpenningen till olika nivåer haratt in-en av

Årdexering diskuterats och tillämpats i arbetslöshetsförsäkringen.även
1990 infördes indexering innebar dagpenningen skulleatten som

till löneutvecklingen för arbetare industrininom Till grundanpassas

6 1998:238Lagen arbetslöshetsförsäkring.om
7 kapitel framgårI 6 hur arbetslöshetsersättningen beräknas.
8 1987/882114,Prop bet. AU 1987/88:18.
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Årlönestatistik.och LO:sför beräkningarna låg SAF:s gemensamma
skulle sänkas till 80riksdagen° kompensationsnivånbeslutade1993 att

indexeringen. Orsakenfrångåoch skulle attprocent att manvarman
arbetslöshetsför-underskottetmed de ökandeville komma till rätta av

finansiering.säkringens

Diskussion

för beräknagällande ordningenUtredningen den ersätt-attattanser
exempelmärkliga konsekvenser. Ettstorlek vissa fall fårningens i par

får illustrera detta.

kronortimmar. inkomst 9 100har arbetat halvtid, 20 HansA var
kronor. Eftersom hanfastställs till 331Dagpenningenmånad.per
ersättningsdagarhan fårhelt arbetslös innebär det 5är att per
får krdvs. timmar, A 331 5hel arbetslöshet, 20vecka. Vid x

arbetslöshetsersättning. Kompensations-vecka i655 kronor1 per
graden 80är procent.

uppgår tilloch haft inkomsthar arbetat heltidB somen
ersättninghalvtidsarbete.får B:skronor.18 200 Han ettsenare

kro-dagpenningen fastställs till 580ochgrundas heltidsarbetetpå
får enligttimmar vecka hanEftersom arbetar 20han pernor.

vecka. ersättningersättningsdagaromräkningstabellen B:s2,5 per
vecka. Kompensationsgra-kronorblir då kr 4505 80 2,5 1 perx

den 70är procent.

ochkompensationsgradexemplet får högredet ovanstående AI enen
för heltidsarbete iinträffar lönenhögre ersättning DettaB.än trots att

kronor.fallen lika dvs. 18 200båda är stor,
för heltids-hade haft lönexemplet i ställetoch iOm A B enovan

bli följande.skulle effekternauppgick till kronorarbete 31 900som

kronor hälften 900på 950 31dagpenning beräknas 15Azs av
innebär han får kronorhalvtidsarbetet. 580kronor for Det att per

kronor.vecka 900dag i fem dagar 2per
ersättning blirkronor.dagpenning blir den 580 HansB:s även

halv-eftersom han fortfarande harkronor,450580 2,5 1 ettx
kompensationsgrad medan 4080 B:stidsarbete. Azs ärär procent,

procent.

°Eñer bilaga 100.förslag i 1992/93: 100prop.
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Förutsättningarna i dessa exempel bygger på inkomsten för Aatt
inte överstiger 950 kronor för halvtidsarbetet.15 Samtidigt får inte Bzs
inkomst sjunka under kronor för15 950 heltidsarbete. Om Azs inkomst
överstiger kronor skulle både15 950 A och få mindre kompensationB

80 Om inkomst sjunker underBzs kronorän 15 950 skulleprocent.
båda få 80 procent.

För renodla diskussionen kan tänka sig inte deltids-Batt attman
arbetat. Han skulle i båda fallen ändå enbart fått 580 5 2 900 kronorx

vecka. högre lön har haft förJu A halvtidsarbetet desto mindreper
skillnad blir det mellan och iA B detta fall. Skillnaden mellan Azs och
Bzs ersättningar i kronor utraderas helt har haftA inkomstom en som

15 950 kronor eller Skillnaden i kompensationsgrad relativtär settmer.
dock fortfarandeär stor.

Alternativa lösningar

Utredningen regeringen förändringar idag-göraatt att,anser om avser
penningbeloppet, borde det med i bedömningen den intetas att som
arbetat heltid får högre kompensation, relativt den haränsett,en som
heltidsarbetat innan arbetslösheten inträffade.

finnsDet några alternativa komma till med dessavägar rättaatt
skillnader. höja taketEtt så mycket skillnaden mellansätt är att attpass
den deltidsarbetat och den heltidsarbetet blir skulleDetstörre.som som
inte innebära den deltidsarbetat får lägre ersättning,att utan attsom en

iden arbetat omfattning skulle få högre ersättning, bådestörresom en
relativt och i kronor.

jvariantEn denna lösning indexering dagpenningen sker.är attav av
Regeringen har under år 1998 tillsatt arbetsgrupp inom Regerings-en
kansliet för frågan indexering lägsta och högsta dag-överatt se om av
penningbelopp. Arbetsgruppen kommer redovisa uppdraget ungefäratt
samtidigt med detta betänkande lämnas till regeringen.att

Ytterligare lösning helt avskaffa taket och enbart låtaär atten
ersättningen bestämmas utifrån bestämd kompensationsnivå. På såen

skulle inte de här påvisade skillnaderna mellansätt kvali-personer som
ficerat sig för till arbetslöshetsersättning med hjälp deltids-rätt ettav
arbete och dem heltidsarbetat uppstå. Diskriminering i dettasom av-
seende skulle helt upphöra.

Det finns invändning försöka komma till medtung mot att rättaen
skillnaderna avskaffa taket eller höja dagpenningbeloppet,att attgenom

sig det sker särskilda beslut eller indexering. Omvare genom genom
avsikten den har haft inkomstär, 950 kronoräven 15att översom en
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antagligenkostnadernaskullekompensation,åttioprocentigfåska en
genomförbar.reformen intemycketöka så äratt

för-bland deminkomsternapåståendeGrunden för detta är att som
exempel kanSomkronor.950överstiger 15fallvärvsarbetar i många
månadslönengenomsnittligadenstatistikenligt SCB:snämnas att var

kro-och 19 600kvinnorförkronor200sektorer 16inom allaår 1997
män.° tidigaretill dethänsynmåsteberäkningarnaför tasInor

dagpenning-innebärarbetslösa. Detbland deminkomstläget attärsom
denfrån AMSuppgifterEnligtbeaktas.måstenivåerna genom-var

underkronoroch 501under 1997årkronordagpenningen 473snittlig
mångadock hursammanhangetiintressant ärår 1998. Mer personer

omkringdet 30räknattaket. Grovtnuvarande ärdetligger översom
på ellerprecisliggerersättningsberättigade överdeprocent somav

taket.
dekostnader förberäkningarvalt inteUtredningen har göraatt av

dessautredningenSkälet attdiskuteratslösningar är att anserovan.som
nämndatidigaredengradtillräckligbelysas ifrågor kommer att av

arbetsgruppen.

Ändring normalarbetstidsberäkningenav

normalarbetstidsberäk-förslagframhar förtsTill utredningen att
kanändras. Dettaarbetslöshetsförsäkringen bör ettningen i ses som

fort-deltidsarbetslösaförhindraförlångtgående förslag attatt personer
Förslagettid.mycket långunderdeltidsersättninguppbärasätter att

varje gångskanormalarbetstiden omprövasi korthetinnebär nyatt en
normal-början harfråndenersättningsperiod påbörjas. För ensom

förslagetdeltid skullearbete påfårarbetstid timmar,på 40 ettmen
utifrån sinberäknadnormalarbetstidfår sineller honhaninnebära att

ersättningsperio-gamladeninträffaskulledeltidsanställning. Detta när
sökandedenperiod.får Förutsattsökandeoch den attden sluttar nyen
normal-denefter detdeltidsinomfattning på attarbetar i nyasamma

inte längredetblieffektenkommerfastställtshar attarbetstiden att
arbetslös tidfinns någon ersätta.att

genomföra sålämpligtdetinte attUtredningen att envoreanser
innebäraändringskulleVisserligenförändring.omvälvande enen

löneroch 1997,Kvinnors° från tabell 12a mänshämtadeUppgifterna är ur
alla sektorerMedcentralbyrån, 1998.StatistiskaArbetslivsinstitutet, avses

privatstatlig ochkyrkokommunal,landstingskommunal,primärkommunal,
till heltid.uppräknadesektor. Lönema är

Näringsdepartementet.uppdrag" fram påtagitsfrånUppgifter AMS, avsom
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betoning arbetslinjen i och med det skulle löna sig arbeta såattav att
mycket möjligt. Förändringen skulle i praktiken innebära tids-som en
begränsad ersättningsrätt, bortre enbart för demparentes, ären som
deltidsarbetslösa. Då borde även motsvarande tidsbegränsning infö-en

för demäven helt arbetslösa. bättreär Ett resultat kan uppnåsras som
med utredningens huvudförslag, dvs. begränsningsregel på 52en
veckor i kombination med reella möjligheter till omställning och ersätt-
ningsmöjlighet på heltid enligt vad gäller normalt i försäkringen. Isom
jämförelse med förslaget förändring reglerna avseendeom av nor-
malarbetstid innebär dock utredningens huvudförslag i fallmånga att
omställningsperioden kan bli kortare.

En nackdel med ändrad nonnalarbetstidsberälcning ären att om
normalarbetstiden ska fastställas på det utförda arbetet så återstårsenast
ofta ingen arbetslös tid nyprövning ska ske.ersätta spelaratt när Det då
ingen roll den deltidsarbetslöse villig till omställning iär sambandom
med normalarbetstiden sänks.att Om han eller hon kvar på del-stannar
tidsarbetet finns ingen till arbetslöshetsersättningrätt kan grundasom

till utbildningsbidragrätt vid deltagande i åtgärd. För kunna få rättatt
till utbildningsbidrag krävs den deltidsanställde sig.att säger upp
Ersättningen baseras då på det förlorade arbetet vilket innebär att
ersättningen blir mindre tidigare. Med utredningensän förslag uppstår
inte den situationen i samband med till deltidsersättningrättenatt tar
slut.

Deltidsbegreppet definitioneroch dess olika

Till utredningen har framförts synpunkter på den statistiska defini-att
tionen deltidsarbete kanske borde ändras. Personer arbetarav som
högst timmar34 vecka betraktas deltidsarbetande heltids-per som om
arbete omfattar timmar.40 För arbeten där kollektivavtal bestämt ett

tidsmått för heltid,annat exempelvis timmar,36 sjunker förgränsen
vad deltidsarbete. Gränsen timmar34 har gällt sedan årsom anses vara
1965 medan heltidsmåttet minskat från 45 till 40 timmar från år 1965
till år 1973. Av detta följer bilden deltidsarbetets utvecklingatt rim-av
ligtvis borde missvisande åtminstone för tiden före år 1973.vara

Statistiska centralbyrån, SCB, skiljer i arbetskraftsundersökningarna
AKU på kort och lång deltid. deltidKort omfattar 1-l9 timmar, lång
deltid 20-34 timmar. Orsaken till för deltidsarbetegränsenatt 34är
timmar oklar.är En trolig förklaring Sverige importeradeär näratt
tidsnormer från USA:s arbetskraftsundersökningar följde med,gränsen

någon reflekteradeutan bakgrunden.att över I USA infördes dock 40-
timmarsveckan redan år 1950. innebärDet fram till år 1973att var
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dag.den ii Sverigedeltidsarbete äroch änmellan hel- störreskillnaden
Nederländernadeltidsmåttexempel på representerasEtt annat av
med minstarbetstiddeltiddefinieraskapitel 4.3. Där ensomsom

heltid.understigertimme
mellanrelationensammanhangstatistiskaibarainteDet är som
Även iintressant.deltidsarbeteheltidsarbete och ärförantalet timmar
harroll.definitionen Denspelararbetslöshetsförsäkringen t.ex. ensom

fårtimmararbetar 34och endasttimmarnormalarbetstid 40är somsom
ersättning.ingen

arbetslöshetsför-ideltidsbegreppetförändringarIdén göraatt avom
under 1990-riksdagenkapitel framgår6inte Avsäkringen attär ny.

ersättningsrättenbesparingssyfte ändrairegeringentalet attuppmanat
vecka.arbetslöshettill timmarshar 8enbart 7för dem persom

deltids-förändringförslå någonbereddUtredningen inteär att av
arbetslöshetsförsäkringen.eller ihänseendestatistisktsig imåttet, vare

andraharAKUuppmärksammat gränserutredningenhar attDäremot
kol-och iarbetslöshetsförsäkringeniförekommerdedeltidför än som

deinnebärregeloftainnehållerKollektivavtalen attlektivavtal. somen
vilketheltid, änminst ärarbetar 40omfattar dem procent meravsom

isammanhang,i andraåterkommer t.ex.timmar. Samma16 gräns
skaarbetsutbudetkrävsarbetslöshetsförsäkring. Därlagen att varaom

harönskvärt SCBdetUtredningen atttimmar.minst 17 att voreanser
övrigtidemdeltid ioch lång AKUkortuppdelning på somsomsamma

arbetsmarknaden.gäller

ersättningsberättigadbetraktasskavadProblem med somsom
undersysselsättning

arbetslös-tillsäsonganställdasbeskrivning rättfinnskapitel 6I aven
arbetslösaallaprincipen för ersätt-normala är attDenhetsersättning.

blandupphör förutsattanställningendå annatbetalas att attning kan ut
fallvissadock ikanSäsonganställdauppfyllda.grundvillkoren är

därmed kan derasocharbetslösaofrivilligtde intebetraktas äromsom
närvarandediskuteras. Försäsonguppehållenvidersättningtillrätt

utfärdad.säsongbegränsningsregelingenfinns
finns klarinte alltid avgördet gränsindikerarDetta att vemsomen

âret,under delundersysselsattocharbetslös ärär avvem somsom
konstaterat. användaRättenARBOM-utredningen attnågot ävensom

då handel åretdenförsörjning underarbetslöshetsersättning avsom
förknip-Problemomstridd.varithar alltidundersysselsatthoneller är

2 74.1996:150,SOU s.
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pade med detta beror på de beräkningsgrunder tillämpas i arbets-som
löshetsförsäkringen.

Ersättning från arbetslöshetsförsäkringen beräknas idag på vecko-
arbetstid, kan sträckasäven även antal veckor föröver demut ettmen

har oregelbunden arbetstid. Det därmed relativtär lätt vilkasom att se
deltidsarbetslösa.är demFör arbetar under del året ochsom ärsom av

arbetslös under resterande del året finns däremot inte motsvarandeav
för låta arbetad tidutrymme överstiger heltid spillaatt över påsom

den tid betraktas arbetslös. Om beräkningen arbetslös-som som av
hetsersättning i stället byggde på mått veckotid,ett än exempelvisannat
årsarbetstid, skulle det möjligt låta koncentrerad arbetad tidattvara

hinder förutgöra betala arbetslöshetsersättning.att ut Detta arbete
skulle kunna räknasäven in i arbetsvillkoret.

För komma tillrätta med problemetatt arbetslöshetsförsäkringenatt
används inkomstutfyllnad kan tänka sig olika variantersom man av
lösningar, vilka diskuteras nedan.

En tänkbar lösning skulle inkomst skulle räknasattvara som
tid.arbetad Denna möjlighet skulle dock innebära hel del problemen

i arbetslöshetsförsäkringen. Den får mycket hög inkomstt.ex.som en
för kort tids arbete skulle antagligen det orättvisten att attanse vore
inte kunna få arbetslöshetsersättning för den tid han eller hon stårsom
till arbetsmarknadens förfogande och skulle kunna arbete. Denta ett

däremot arbetar under lång tid och har låg inkomst skulle kunnasom en
räknas ersättningsberättigad på grund den låga inkomsten. Ensom av

invändning sådanttung risk förmot ett försäkringenärsystem att att
skulle bidra till lönedumpning försäkringen i högre grad skulleänom
fungera löneutfyllnad.som

2. Ett minska risken försätt arbetslöshetsförsäkringenannat att att
används inkomstutfyllnad för dem arbetar del året skullesom som av
kunna införa arbetsvillkor.att strängare Underett år fattade1996vara
riksdagen beslut arbetsvillkoret skulle skärpasatt till nio månadersom
arbete under ramtid tolv månader. Nu trädde aldrig villkoret ien av
kraft, hade den gjort det hade effekt antagligen uppnåttsmen storen
avseende de regelbundet arbetar del året. hadeDepersoner som tro-av
ligtvis inte kvalificerat sig för till ersättning,rätt åtminstone inte till en
första ersättningsperiod.

En variant skulle kunna ha differentieratannan att ettvara mer
arbetsvillkor. Exempelvis skulle kunna tänka sig arbetsvillkoretattman
upparbetades under längre tid i dag och full kompensationän atten

3 Detta förekommer faktiskt i vissa speciella situationer. Den utfört s.k.som
konstnärligt arbete får sin inkomst detta arbete omvandlat till arbetad tidav

användning schabloniserat timlönebelopp.ettgenom av
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skulle uppnås först efter 24 månader. Därefter skulle successiven om-
räkning ersättningens storlek ske, kanske varje månad. Vid beräk-av
ningen skulle backa 24 månader och räkna med arbetad tid underman
denna ramtid. skulle innebäraDet den arbetat heltid i två åratt som
eller längre skulle ha möjlighet få full ersättning under den förstaatt
månaden. Därefter skulle beräkningen utgå från det fanns måna-23att
der med full arbetad tid och månad med arbetslöshetsersättning. Er-en
sättningen skulle därför sjunka under den andra månaden.

4. Ytterligare lösning skulle kunna ha säsongbe-atten annan vara
gränsningsregler i arbetslöshetsförsäkringen. Tanken skulle attvara
bristen på utfyllande arbetslöshetsersättning skulle påverka arbets-
marknadens för de kostnader finns för verk-parter att ta ansvar som
samheten.

Deltidsbegränsningama exempel försök frånpå sidaär ett statens
påverka de avtalsslutande handlande. har dock i prin-Deatt parternas

cip inte haft någon effekt på deltidsarbetslösheten. Ettstörre annat
exempel, skulle kunna beskrivas lyckat, den tillämp-ärsom som mer
ning sker det gäller anställda vid bemanningsföretag. Detnär ärsom
antagligen inte helt omöjligt avsaknaden möjligheten för deatt av an-
ställda få fylla arbetad tid med arbetslöshetsersättning bidragitatt ut
till ingått kollektivavtal innebär de anställdaatt parterna ett nytt attsom

75 arbetstid, istället för tidigare 50garanteras procent procent.som
finnsDet exempel på branscher där utformat lönesys-även man

medför fördelning lönen på den tid året då arbetettem som en av av
inte pågår. gällerDet lärare arbetar i läsårsanknuten verksam-t.ex. som
het och får ferielön eller avlönas enligt uppehållslönesystemet.som

Uppdragstagare

Till utredningen har framkommit synpunkter möjligheterna förattom
uppdragstagare få arbetslöshetsersättning under den tid då han elleratt
hon inte uppdrag bordehar förbättras.
Motiveringen uppdragstagare har ställning på arbets-är att utsatten
marknaden och i vissa fall har svårt själv vilka inkomster hanatt styra
eller hon ifår framtiden.

Utgångspunkten för utredningen valt diskutera uppdragstaga-att att
ersättningsrätt liksom deltidsarbetslösa, kan uppdragstagareär att,res

inte har full sysselsättning. kapitel redogörs förI 6.5vara personer som
kring företagare och uppdragstagares ställning i arbetslös-resonemang

hetsförsäkringen.
Kritiken nuvarande regler utgår från bristmot resonemanget att

inkomst på grund för få uppdrag innebär individen arbetslös.ärattav



Överväganden och förslag SOU 1999:27338

de finns handlarEnligt för behålla nuvarande reglerargument attsom
dock inte arbetslöshetsbegreppet i försäkringen inte kanattom man
försörja sig. stället i försäk-det väsentliga enligt grundvillkorenI är
ringen den arbetslöse förfogande ochstår till arbetsmarknadensatt att
han eller hon söker arbete arbete. Ordet arbeteoch bereddär att anta
innebär i detta sammanhang företagetinte uppdrag i det utanegna en
anställning vid företag.ett annat

bedöms enligt 0rd bristDet grundvillkoren med andra påärsom
inte brist inkomst.arbete, på

Utredningen har tagit fasta nyligenarbetslöshetsförsäkringenatt
föremål för arbetslöshets-varit utredning och sammanhållenen

försäkring har införts fr.o.m. den januari Därmed har1 1998. även
ändrats.företagarreglema Regeringen i 1996/97:l07 attangav prop.

uppdragstagarbegreppet så komplext det inte lämpar sig i lagär attatt
införa särskilda regler uppdragstagares till arbetslöshetsersätt-rättom
ning vid arbetslöshet.

Utredningen har det bör föreslås förändringar iövervägtnoga om
försäkringen för denna arbetsmarknaden, kommit frampågrupp men
till dagens regler företagares möjligheter få arbetslöshetser-att attom
sättning, då tillräcklig sysselsättning inte finns, bör behållas. Utred-

viktigt försäk-ningen också det konkurrenssynpunktäratt attanser ur
regler upprätthålls. därför rimligtringens Det ställa krav påär att att

verksamheten ska ha upphört och det inte ska uppdraggåatt att varva
fallmed arbetslöshetsersättning. skulle det mycket väl kunnaI annat

innebära arbetslöshetsersättningen blir inkomstutfyllnad i verk-att en
samheten. Därigenom kan den inte har full lönsamhet i sin verk-som

för sin uppdragsverksamhetsamhet underpris och i stället klaraettta ut
sin försörjning komplettering arbetslöshetsersättningen.medgenom
Effekten kan bli andra företag lönsamhetskravmarknaden,påatt vars
innebär högre pris slåsmåste uppdragsgivama,att ett ut.tas ut av

kapitelSe
5 Företagarreglema i arbetslöshetsförsäkringen redan fr.o.m. denändrades 29
september 1997.
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utanför arbetslöshets-Uppslag14.5

lett förslagförsäkringen inte tillsom

antal förslag utanförUnder utredningens arbete har liggerett som
Utredningen valtarbetslöshetsförsäkringens diskuterats. har inteattram

utanförvidare med dessa uppslag, framför allt eftersom de ligger
utredningens uppdrag. Då de dock både tankeväckande och intres-är

beskrivs kortfattat nedan.desanta

Kompetensutveckling

har framförts synpunkter på arbetsgivare harTill utredningen att som
deltidsanställda respektive tillfälligt anställda inte för kost-många står

kompetensutveckling borde belasta verksamheten.nader kring Isom
fall kostnader detta slag samhället via arbets-vissa övervältras påav

konkurrensskäl och för inte stimuleramarknadspolitiken. Både attav
utvecklingsmöjligheter har detanställningsformer med sämre ansetts

företag belastas med kostnader både motsvaranderimligt berördaatt en
heltids- och tillsvidareanställda och vad gällernivå gäller extrasom

arbetsmarknadspolitiken. Differentierade arbetsgivarav-insatser inom
gifter har farmförts förslag. Utredningen har inte haft möjlighetettsom

sammanhang.idén i dettanärmare prövaatt

Differentierade arbetsgivaravgifter

tillfälligaUtredningen har visat deltidsarbete och anställningar äratt
gäller också förkoncentrerade till några branscher. kostnadernaDet

arbetslöshetsersättning knutna till dessa anställningsformer. Finansie-
utformadringen arbetslöshetsersättningen solidariskt vad gällerärav

arbetsmarknadsavgiften arbetsgivarna betalar. Avgiften likaär storsom
arbetslöshetsrisken och arbetslöshetens sammansättningoberoende av

kostnaderna för ersättningen.och
enskilde betalar obetydlig del arbetslöshetsersättningensDen aven

härkostnader via avgiften till arbetslöshetskassan. Kostnaden varierar
eftersom avgiften totaltmellan olika kassor så låg kanär sägamen man

enskilde kan framstå solidarisk finansie-det också för denatt som en
arbetslöshetsrisk.ring oberoende av

försäkringen sker i skatteinbetalningarFinansieringen viastortav
från företag och enskilda.

finansieringhar framförts till utredningen differentieradDet att en
försäkringen skulle tydligare i dag kunna fungera regulatoränav som
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i korthet detarbetslöshet. Tankeninom branscher med hög är att om
försäkringenenskildas utgifter fördirekt i företagens och demer syns

löne- och andra avtals-det påverkakostnaderna ökar, kommernär att
anpassningen arbetsmarknadendiskussioner bidra tilloch därmed

och arbetslöshetsutvecklingen.
alltfördetta slag långt-Utredningen förändring äratt avmenar en

utredning.gående för i dennakunna behandlasatt

Statsbidrag till kommunerna

uppgick till 58Vid sidan generella statsbidragen, 1997de närasomav
inkomster, finns detmiljarder kommunernaskronor ca 15 procent av

landsting. Syftet medtill kommuner ochstatliga utjämningsbidraget
förutsättningar för allalikvärdigautjämningsbidraget skapaär att

för såväl skillnader iutjämnarkommuner landsting. Bidragetresp
mellan kommunerkostnadsskillnaderskattekraft för strukturellasom

År utjämningsbidraget tilluppgickrespektive mellan landsting. 1998
bestårstatliga utjämningsbidragetmiljarder kronor.21 Detnära av

tillägg för utjämnakostnadsutjämning ochinkomstutjämning, attett
skillnader befolkningsunderlaget.i

alla skillna-Inkomstutjämningssystemet kompenserar 95 procent av
formde skillnader ider i skatteunderlaget, och därmed 95 procent av

till följd arbets-uppstårminskade kommunala intäkter t.ex. avsomav
får kommuner med högkostnadsutjämningssystemetlöshet. Genom

förkommunala kostnaderarbetslöshet dessutom ersättning för att sys-
arbetsmarknadspolitiska åtgärderselsätta människor i olika former av

medför ökat antal social-och för strukturella skillnader ettt.ex.som
för arbetslöshet 200bidragstagare. Kostnadsutjämningen motsvarar

procentenhet med vilken arbetslöshetenkronor invånare för varjeper
40 000överstiger riksgenomsnittet plus Detta motsvararprocent. caen

för arbetslös.kronor extraen
det lönsamt för kommunUtjämningsbidragets konstruktion gör en

arbetslöshetsförsäkringen.tillslussa arbetslösa från socialbidrag Föratt
arbetslöshetsförsäkringen istället förviavarje försörjssomperson

kronor. vissa fallkommun 84 000 Isocialbidraggenom sparar en ca
arbetslös medförlustaffár för kommunkan det också om envara en en

Slutsatsen blir kost-arbetslöshetsersättning får reguljärt arbete. attett
eller till och medför högre arbetslöshet kompenserasnaderna över-en

utjämningssystemet.kompenseras i

16 Fi-dep/ESO 54.Räkneexempel Ds 1998: 15, s.se
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önskarflertal tillfällen klargjortRegeringen har vid attett man
anställningar.deltidsanställningar och tillfälliga Kommunernabegränsa

anställ-deltidsanställningar och tillfälligaför mycket delstår stor aven
belastarockså för del de kostnaderningar och därmed stor somen av

arbetslöshetsförsäkringen.
statsbidraget tilltill utredningen, inteFrågan har aktualiserats om

utformas sådant kommunernakommunerna borde kunna på sättett att
regeringendetbedriva sin verksamhet på sättuppmuntras att som

dockkommunerna harönskar. statsbidragssystemet tillEn Översyn av
remissbehandling.gjorts och förslaget föremål förnyligen är

Trygghetssystemen

falli vissaUtredningen har pekat på socialförsäkringssystemenäven att
kanexempelmissgynna dem har atypiska anställningar. Somtycks som

det oklartför dem behovsanställda kannämnas äratt vemvarasom
denkan hävdaska betala ersättning vid sjukdom. Arbetsgivaren attsom

till någon sjuklön,inte skulle ha arbetat och därmed inte harsjuke rätt
Riks-arbetsgivarinträde ska ske.försäkringskassan kanmedan attanse

deproblemet och klargjortförsäkringsverket har uppmärksammat att
ska haarbetssökande vid arbetsförmedlingenanmälda rättär somsom

sjuklön. demsjukpenning arbetsgivaren behöver betala Förtill utan att
lagstiftningen oklar.anmälda vid Arbetsförmedlingeninte ärärsom

lagstiftningen ochUtredningen borde överatt anpassaseanser man
fram underanställningsfonner har vuxit 1990-denna till de nya som

skydd i olikatidsbegränsat anställda starkaretalet så trygg-att ettges
hetssystem.
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Kostnadsberäkning/ finansiering1 5

Under fem åren har den genomsnittliga totalkostnaden ide senaste
arbetslöshetsförsäkringen för deltidsarbetslösheten till cirkauppgått

kronor/år, enligt utredningens uppskattningar.570 miljoner4 Motsva-
arbetslöshet tillfälliga uppgickrande kostnad för kringgärdat jobbsom

under enligt uppskattningama, till miljoner kro-1997, 4 300närmare
Med det minskade antalet år kostnaden 0631998 3personernor. var

miljoner kronor.
Utredningen har uppskattat hur kostnaden för arbetslöshetsförsäk-

ringen skulle förändras deltidsarbetslösheten minskar med pro-om en
under femårsperiod med oförändrade regler. Jämfört medårcent per en

och med oförändrade regler, skulle denna kostnad minska med1998,
miljoner kronor. Utredningensammanlagt drygt 650 har också upp-

kostnaden för arbetslöshetsersättningen skulle förändrasskattat hur om
arbetslösheten i samband med tillfälliga jobb skulle minska med en

årligen. Förändringen blir då, jämfört med minskning1998,procent en
miljoner kronor.med sammanlagt 150

förändrade regler utredningen föreslår kommer sannoliktDe attsom
deltids-leda till besparingar för statskassan. Omkring de20 procent av

arbetslösa kommer, enligt utredningens beräkning, omfattasatt av en
förväntade utfallet beror vilka antaganden52-veckorsgräns. Det på som

andel Utred-den övergår till heltidsarbetslöshet.bl.a.görs, om som
dömer inflödet deltidsarbetslösa blir årningen 90 000be att av nya per

cirka dem berörs 52-veckorsgränsen bliroch 20 procentatt av som av
heltidsarbetslösa. kommer, enligt utredningens uppskattning,Det att ge

för arbetslöshetsförsäkringen miljo-besparing cirka 500årlig 1omen
Till detta kommer kostnader för arbetslöshetsersättning påkronor.ner

vissa för arbetsmarknadspolitiska insatser,heltid för samtpersoner,
nettobesparingen för statskassan enligt utredningens beräkningarvarför

blir ungefär miljoner kr år de åren.l 100 5närmasteper
Utredningen föreslår Arbetsmarknadsstyrelsen uppdrag ochatt ges

medel för under år i samarbete med arbetsmarknadenstvåatt parter
projekt i syfte information visst ekonomisktdriva ett att samtgenom

fler helt intäktsfinansie-stöd påskynda etablering branschanknutna,av
miljoner kronorrade bemanningsföretag. AMS föreslås tilldelas 250
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för projektet. Finansieringen föreslås del de bespa-utgöras av en av
ringar i statsbidraget till arbetslöskassoma, blir resultatettsom av
utredningens förslag.

Uppgifterna i detta kapitel baseras uppskattningar utred-som
ningen låtit och redovisas i sin helhet i bilaga hargöra Det undersom
utredningens arbete framkommit det finns brister i det underlag ochatt
de modeller krävs för exakta beräkningar, varförgöraattsom mer
utredningen vill betona nedan bygger uppskatt-att resonemangen
ningar och inte på exakta beräkningar.

1 1 Kostnader i arbetslöshetsförsäkringen
för deltidsarbetslösa 1994-1998

Som utredningen tidigare har konstaterat har antalet deltidsarbetande
under lång tid varit relativt konstant, oberoende konjunktur. Antaletav
deltidsarbetslösa ökade däremot kraftigt under de första fyra åren på

År År1990-talet. 1994 klingade den kraftiga ökningen 1998 vändeav.
utvecklingen till minskning antalet deltidsarbetslösa.en svag av

Ökningen har varit särskilt för de deltidsarbetslösa in-stor ärsom
skrivna vid Arbetsförmedlingen. figurSom 15.1 visar har den gruppen
tredubblats under den tioårsperioden.senaste

deltidsarbetslösaFigur 15.1. Antalet inskrivna inskrivna vid Arbets-
förmedlingen 1990-1998.
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Arbetsfönnedlingen ocksåHuvuddelen deltidsarbetslösa vid ärav
arbetslöshetsförsäkringen,berättigade till fyllnadsersättning från men

delexakt hur många finns inte statistiskt belagt. En är an-personer
de uppbärdeltidsarbetslösa,mälda vid Arbetsförmedlingen attutansom

ersättning.någon
gjort bear-utredningenkunna belysa detta harFör närmareatt egna

arbetslöshetsersättning. Därtillbetningar register utbetaldAMS överav
bistått utred-SamorganisationArbetslöshetskassomaskommer att
fick ersättningdeltidsarbetslösamed uppgifter antalningen det somom

september tvåvecka i 1998. Dessafrån arbetslöshetsförsäkringen en
vid handen cirkaöverensstämmelse,datakällor, visar attstor gersom

Arbetsförmedlingen uppbarde deltidsarbetslösa vid75 procent er-av
kontinuerligt.sättning från arbetslöshetsförsäkringen

ersättningEnligt fick ytterligare drygtAMS register 5 procent mer
deltidsarbets-registreradeoregelbundet. Ungefär till 2015 procent av

upphört.ersättningsrätt harhaft deraslösa har ersättning tidigare, men
deltids-Arbetsförmedlingenhar ändå valt stå kvar vidDe att som

därför ifrån cirka 80utgårarbetslösa arbetssökande. Utredningen att
Arbetsförmedlingenvidanmäldade deltidsarbetslösa ärprocent somav
arbetslöshetsförsäk-fyllnadsersättning frånuppbär någon form av

ringen.
erhållit fyll-ökade deltidsarbetslösheten med flerDen sompersoner

genomsnittlighöjdkombination mednadsersättning har naturligtvis, i
arbetslöshetsförsäkringen.kostnader för Idagpenning, medfört ökade

antaldagpenningen,tabell redovisas den genomsnittliga15.1 ersatta
kostnaden för deltids-den totala/dag, antal dagarersatta samtpersoner
under ocharbetslöshetsersättningen årarbetslösheten i ett avper var

värdena förgenomsnittligasista raden redovisas deåren 1994-1998. På
hela perioden.
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Tabell 15.1. Uppskattning total kostnad, antalet dagarersattaav per
år, stocken och genomsnittlig dagpenning för deltidsarbetslösa under
perioden 1994-1998. Uppskattningarna bygger på urvalett av var
100:e AKSTAT.iperson

År Genomsnittlig Ersatta/dag dagarErsatta Total kostnad
dagpenning

1994 427 38 800 10 115 900 4 320 136 600
1995 435 41 700 10 884 000 4 729 999 700
1996 426 40 600 10 582 600 4 510 001 900
1997 448 40 500 10 547 800 4 726 392 300
1998 492 34 400 8 962 300 4 405 898 800
Snitt 444 39 400 10 279 700 4 569 111 900

Not: Som deltidsarbetslös har räknats under veckors tidtreen person som
uppburit arbetslöshetsunderstöd, och där understödet betalats under färreut
dagar den heltidsersättning skulleän berättigad till enligtpersonen vara om-
räkningstabell.

framgårSom kolumnen längst till höger har kostnaden för del-av
tidsarbetslösheten i arbetslöshetsersättningen varierat åren. Detöver
beror såväl förändringarpå i den genomsnittliga dagpenningen som
antalet dag och dagar. Under årenersatta 1994-ersattapersoner per
1998 har den totala kostnaden uppgått till cirka miljoner4 320 kronor

lägst och 4 miljoner730 kronor högst. genomsnittligaDensom som
totalkostnaden har, enligt dessa uppskattningar, uppgått till cirka 4 570
miljoner under de studerade åren.

15.2 Arbetslöshetsersättningens kostnader för

arbetslösheten kringgärdarsom

tillfälliga jobb 1997 och 1998

Antalet med arbetslöshetsperioder avbrutna tillfälligamedpersoner
jobb något högre under 1997 1998, 120 000 90 000. Minsk-än motvar
ningen följer sannolikt det förbättrade arbetsmarknadsläget mellanav
de två åren. Under 1997 hade varje i genomsnitt 2 jobbnäraperson
med genomsnittlig tid på cirka 10 veckor styck. Under 1998en var an-
talet jobb cirka 2 och den genomsnittliga tiden något längre,per person

11 veckor jobb.närmare per
utbetaladeDet antalet ersättningsdagar 88 underper person var

1997 85 under 1998. Skillnaderna intemot tendensenär stora ärmen
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samtidigt tiden iarbetslöshetsersättning har sjunkittiden medatt som
jobb harmed tillfälligaUndersökningar visararbete ökat. att personer

jobbjobb vad arbetslösa har,fåchanser även nästaänstörre att omnya
möjligt del växlarsåledesockså tillfällig Det störreär är attnatur. enav
arbetslöshet. del kan ocksåmellanliggande Enmellan kortare jobb utan

tillfälliga jobben.studera mellan det.ex.
arbetslöshetsförsäkringen för arbetslöshetkostnaden itotalaDen

enligt uppskatt-tillfälliga jobb uppgick under 1997,kringgärdatsom
minskade antaletmiljoner kronor. Med dettill 300ningarna, 4närmare

miljoner kronor.kostnaden 3 063år 1998personer var
har varit inskrivnauppskattningar baseras påDessa personer som

minst under ellervid förmedlingen två gånger 1997arbetslösasom
Medhaft arbete däremellan. arbeteoch har1998 attett menas per-som
fast defini-tillfälligt eller arbete. Dennaantingen har fått ett ettsonen

tillfällighetsmarknaden dåtäcker inte fullständigt intion personer som
viss under-årsskiften räknas med, vilkethar arbete inteöver ger en

skattning kostnaderna.av

framtida kostnadsutvecklingFörväntad15.3

tillfälligadeltidsarbetslöshet ochför
nuvarandeanställningar med

regelsystem

arbetslöshetsförsäkringenkostnaden förUtredningen har uppskattat hur
meddeltidsarbetslösheten minskarskulle förändras procenten perom

oförändrade regler. Jämfört med 1998,femårsperiod medår under en
medskulle denna kostnad minskaoförändrade regler,och med sam-

miljoner kronor.manlagt drygt 650
kostnaden för arbetslöshets-har också uppskattat hurUtredningen

med till-arbetslösheten i sambandersättningen skulle förändras om
Jämfört medmed årligen. 1998,fälliga jobb skulle minska procenten

kronor.minska med sammanlagt 150 miljonerskulle kostnaderna

utredningensKostnadsberäkning15.4 av

huvudförslag

vid deltidsarbetslöshet be-föreslår fyllnadsersättningUtredningen att
föregår tidpunktenUnder året veckortill veckor. 5252gränsas som

utredningen ifrånför arbetsgivaren, utgårbortreför den attparentesen
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den enskilde och arbetsgivaren, med stöd arbetsförmedlingen ochav
sin fackliga organisation, skaoch hur kunna erbjudaprövar om man
önskad arbetstid.

åretNär gått ställs arbetsgivare och anställd i definitiv valsitua-en
tion, den bortre parentesen för arbetsgivaren. gäller antingenDet att
erbjuda den anställde önskad tid eller riskera denne sig.sägeratt upp

den enskildeFör gäller det antingen på möjlighetenatt ta attvara
delta i arbetsmarknadsprogram på heltid med sedvanlig ersättningett
motsvarande a-kassa eller kvar på deltidsarbetet fyll-att stanna utan
nadsersättning. Utredningen förslår de och äldre60 år ochäratt som

förslaget genomförs fyllnadsersättning erbjudsuppbärnär attsom
fortsätta i nuvarande tills de går i pension.system

Den särskilt intresse för utredningen således 52gräns är ärsom av
veckor. Med 52 veckor skulle det genomsnittliga antaletgränssom er-
sättningsdagar sjunka från nuvarande dagar till figur47 30. Se 15.1
Jämfört med idag det minskning tiden med 40 Omär procent.en av

inflödet till deltidsarbetslöshet opåverkat dennaärantar attman av
regelförändring skulle således stocken minska med och40 vidprocent
oförändrade ersättningsregler skulle den direkta kostnaden för deltids-
arbetslösheten minska i motsvarande grad.

Figur 15.1. Genomsnittliga antalet utbetalade ersättningsdagar per
fördelade efter vilken kalenderveckor föri sättsgräns rättperson, som

till deltidsarbetslöshetsersättning.

Genomsnittligt antal ersättningsdagar sätterom man
gränsi kalenderen

Kalenderveckor
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Med den genomsnittliga kostnaden under perioden 1994-1998, som
miljoner år skulle den direkta besparingen bli 828 mil-4 569 lvar per

kronor har dis-joner år, allt hålls konstant. Utredningenannatper om
kuterat från regel-60 år eventuellt kan undantasöverom personer
förändringar. utgjorde populationen ochDessa omkring tre procent av
kostnaderna bör i sådana fall justeras grad.i motsvarande

har redovisat kostnaderna förOvan utredningen hur de direkta
arbetslöshetsförsäkringen erhållaskulle påverkas möjligheten attom

tillfyllnadsersättning från arbetslöshetsförsäkringen begränsas 52
veckor.

finns också antal indirekta effekter också måsteDet över-ett som
gäller framför till deltids-Det allt vad begränsningvägas. rättenaven

arbetslöshetsersättning får avläs-för effekter på arbetslösheten. Genom
ersättningning i figur framgår dem uppbär15.2 30att procent av som

avgörandekommer beröras kalenderveckor.52 Detgränsen äratt av
gällerför kostnadsberäkningama hur dessa kommer bete sig. Detatt

framför allt i vilken utsträckning de kommer få heltidsarbete,att ett
fortsätta på deltid deltidsarbetslöshetsersättning, bli heltidsarbets-utan
lösa eller erbjudas arbetsmarknadspolitiskt för under-ett attprogram
lätta omställningen till arbete.ett annat

Andel fortfarande lyfter15.2. deltidsersättning vänstraFigur som
vertikala axeln och antalet dagar med deltidsarbetsläshets-ersatta

kalenderveckor.högra vertikala axeln efter olika antalersättning
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i första handDet de blir heltidsarbetslösa eller deltar iär som
arbetsmarknadspolitiska påverkar kostnaden för arbets-program som
löshetsersättningen och statskassan. Genom vissa antaganden kan kost-
nadsbesparingama uppskattas.

Till börja med kan förmoda individerna väljer det alter-att attman
nativ de ekonomiskt lönsamt. I vissa intervall deltids-mestanser av
arbetslöshet skulle tjäna ekonomisk på bli heltidsarbetslösaattpersoner
istället för jobba deltid ersättning. ekonomisktDet bästa valetatt utan
varierar beroende lönpå och antalet deltidsdagar. finnsTyvärrersatta
ingen statistik belyser antalet arbetade timmar för deltidsarbets-som
lösa. Men till hela deltidsarbetande arbetarom man ser gruppen unge-
fár 40 timmar vecka30 eller och ytterligare 20procent procentper mer

arbetar timmar25 vecka. Det bör därför ganskaänsom mer per vara
många deltidsarbetslösa tjänar på fortsätta sitt deltidsarbete,attsom
jämfört med till heltidsarbetslöshet.övergåatt

kan ocksåMan den del utredningens förslag innebäranta att av som
deltidsarbetslösa ska informera sin eller sina arbetsgivare deatt attom

vill arbeta tid och intyg arbetsgivaren i fråga intepresentera ettmer om
kan erbjuda tid, kommer innebära cirka 10 deatt att procentmer av
deltidsarbetslösa inom 52 veckor kommer ha den arbetstid deatt
önskar. Från de 30 idag skulle beröras 52-veckorsgrän-procent som av

bör alltså dra bort 10 Resultatet blir uppskatt-procent. attsen man
ningsvis 20 de deltidsarbetslösa kommer gå till heltids-procent attav
arbetslöshet under övergångsperiod.en

förändradeDe regler utredningen föreslår innebär betydandesom en
kostnadsbesparing. Med rimlig bedömning utvecklingen, dären av
inflödet deltidsarbetslösa blir 90 000 år och 20 procentav nya per av
dem berörs 52-veckorsgränsen blir heltidsarbetslösa skulle densom av
totala ackumulerade besparingen under fem år bli cirka miljarder6
kronor, jämfört med 1998 års deltidsarbetslöshet och oförändrade reg-
ler.

Besparingen in de indirekta effekterna till följd ökning iväger av en
heltidsarbetslösheten. del dennaEn kostnadsökning består ökadeav av
kostnader för arbetsmarknadspolitiska insatser. kostnadskalkylenI an-

alla de tillbringar fyra månader itas att gränsensom passerar en
arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Kostnaden för åtgärdstiden 20om pro-

de berörs 52-veckorsgränsen uppgår till cirka l 800cent av som av
miljoner kronor. Besparingen för arbetslöshetsförsäkringen uppgår
följaktligen till cirka miljoner7 800 kronor.

iställetOm 10 tillgår heltidsarbetslöshet blir motsvarandeprocent
besparing för arbetslöshetsersättningen cirka 8 300 miljoner kronor,
kostnaderna för heltidsarbetslösheten cirka 900 miljoner kronor och
den sammanlagda besparingen följaktligen cirka miljoner7 400 kronor.
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berörs 52-veckors-deMotsvarande siffror 30 procent av som avom
cirka miljoneruppskattats till 6 500heltidsarbetslösa, harblirgränsen

för denmiljoner kronorförsäkringen, cirka 700i besparing för 2kronor
besparingen blirsammanlagdavarvid denökade heltidsarbetslösheten

utveck-redovisas fler tänkbarabilaga 4cirka miljoner kronor. I3 800
lingstendenser.

lagda förslagFinansiering15.5 av

uppdrag ochArbetsmarknadsstyrelsenUtredningen föreslår att ges
med arbetsmarknadensi samarbetemedel för under två år parteratt

information visst ekonomisktprojekt i syftedriva samtett att genom
helt intäktsfmansie-fler branschanknutna,påskynda etableringstöd av

miljoner kronorföreslås tilldelas 250bemanningsföretag. AMSrade
för projektet.

de besparingar idelföreslåsFinansieringen utgöras stats-av en av
utredningens för-blir resultatarbetslöskassoma,bidraget till ett avsom

budgettekniska problem kandeUtredningen medvetenslag. är somom
utgår ifrånutgiftsområden berörs,två olikaföreligga attatt mengenom

problem kan lösas.dessa





SOU 1999:27 353

16 Konsekvenser förslagenav

16.1 Konsekvenser för deltidsarbetslösa och
tillfälligt anställda

Utredningen har gjort bedömningen deltidsarbetslösheten sannoliktatt
kommer fortsätta minska i långsam takt, särskilt inom offentligatt
sektor.

Utredningens huvudförslag bör kunna påskynda denna utveckling
det svårt beräkna huräven många ytterligare färreär deltids-attom

arbetslösa det kan innebära. tidigareSom redovisats har effekterna av
genomförda regelförändringar i försäkringen svårligen gått säkertatt
belägga eller särskilja från konjunkturpåverkan.

Förslaget kommer det genomförs samspela väl med tvåatt attom
andra väsentliga framtida utvecklingstendenser. dessaDen ärena av
den positiva konjunkturutveckling förutspås de åren. Dennärmastesom
andra de kommande rekryteringsbehoven inom offentligär sektor,stora
särskilt inom vård, och utbildning där brist på personal redanomsorg
förekommer på många håll. Politiskt finns sedan länge uttalade ambi-
tioner på regeringsnivå i flertalet kommuner inom denna sektorsamt att
övergå till heltid och fasta anställningar. både för klaraDetta attmer av
kvalitetskraven i verksamheterna och personalförsörjningen.

Konjunkturutvecklingen innebär ökade möjligheter för både del-
tidsarbetslösa och tidsbegränsat anställda finna den önskadeatt
anställningen. För deltidsarbetslösa kommer säkerligen både möjlig-
heterna få önskad tid hos nuvarande arbetsgivare chansenatt attsom
byta yrke och via omställningsutbildning gå i branschöver atten ny
öka.

Utredningens förslag innebär bl.a. på arbetsgivarnastörre press
konfrontera dem med de anställdas förväntningarattgenom om mer

arbetstid på systematiskt och återkommandeett sätt samt attgenom
bestämd tidsperiod inom vilken arbetsgivaren måste ha löstange en

situationen för säker på kunna behålla den anställde. Enligtatt attvara
förslaget stöds den enskilde också i dialogen med arbetsgivaren genom

arbetslöshetskassa, arbetsförmedling och fackliga företrädare invol-att

Arbetslöshetsersättningm1219-0281
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förslaget pådrivande genomföraDärmed blir och stöd förett attveras.
nödvändiga omstruktureringar och lösningar för enskilda och därmed

förblir det på synligt inblandade vad kan lösassättett annat parter som
lösas.och vad inte kansom

förslagen bestämd ordning till stöd för denSamtidigt som ger en
arbetsgivarens diskussion lösning, inkluderasenskildes och ävenom en

förmedlingen kan bidra viss finansiering för deförslag medattom
ansträngningar arbetsgivaren föreventuella särskilda kan behöva göra

erbjuda den deltidsarbetslöse önskad tid. deltidsarbetslösaDeatt som
har anställning inom verksamheter med ambitioner öka sin kvalitetatt
och verka för fler fasta heltidsanställningar, inom offentlig sektor,som

rimligen utredningens förslag kunna få önskad tid.bör Integenom
det handlar genomförande politiska ambitionerminst attgenom om av

lösningsmodeller finns inte nämnvärdaoch tillämpligaatt som ger
kostnadsökningar.

arbetsgivaren prövningenden utsträckning den systematiskaI trots
inte erbjuda önskadoch det tillgängliga stödet kan lösning inom 52

samhället för till-veckor utredningen har gjort tillräckligtatt attmenar
personalbehov den indirekta subventiongodose arbetsgivarens via

arbetslöshetsersättningen längre prövotid skulle innebära alltEnutgör.
för uppmjukning omställningskraven arbetsgivarenlångtgående påav
och samtidigt risk för s.k. inlåsning för den anställde i oönskaten
deltidsarbete. Förslaget kommer i denna del innebära sådanaatt

får deltidsanställningar blandarbetsgivare på sikt svårt rekrytera tillatt
de söker heltidsarbete. svårighet förstärks förslagetDennasom av som

tillinnebär arbetsförmedlingen inte ska kunna anvisa heltidssökandeatt
deltidsanställningar med hot avstängning från kassaersättning.om

Utredningen förslagen därigenom kommer innebäraatt att ettanser
minskande inflöde i deltidsarbetslöshet.

kvar ide arbetssökande innebär förslagen minskad risk bliFör att
yrken till önskad arbetstid liten möjligheterdär chansen ochär större att
direkt, kanske via utbildning, söka sig till bättre yrkesliv och utveck-
ling. gäller de sökande till följd förslagen väljerDet även attsom av

erbjudandesin deltidsanställning och förmedlingenssäga anta omupp
omställningsprogram heltid. utredningens bedömningpå Det är att en
del dessa och fler hittills efter deltidsanställning kommernågot änav

heltidsarbetslösa periodvis innan önskad lösning kan nås.att vara en
Med tanke hur andel berör offentlig sektor och den för-på stor som

bättrade konjunkturen bör denna dock bli fåtalig. de berördaFörgrupp
innebär det ändå möjlighet få heltidsanställning snab-större atten en
bare blir kvar i det deltidsarbete arbetsgivaren intedärän om man ens
efter veckors systematisk prövning sådant. beror52 kunnat erbjuda Det

för omställ-bl.a. på utredningen visat såväl förutsättningarnaattsom
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ning benägenheten begränsade så länge deltidsanställningenärsom
pågår. Skulle heltidsarbete dyka efter denna prövotid och denett upp
enskilde inte hittat arbete hållpå denne oförhindradännu ärannat att
söka arbetet och har säkerligen möjligheter få detsammaäven stora att
med tanke på känd hos arbetsgivaren.äratt personen

Förslagen innebär deltidsarbetslösa och i viss utsträckningatt även
tidsbegränsat anställda får betydligt möjlighet till stöd frånstörre
arbetsförmedlingen och till deltagande i arbetsmarknadspolitiska pro-

Risken för dessa arbetssökande kommer allt längreattgram. grupper
efter övriga på arbetsmarknaden vad gäller kompetens- och arbets-
livsutveckling minskar därmed.

Huvudförslaget innebär således den enskilde anställde får ökadeatt
möjligheter till grad kompetensutveckling heltids-samma av som
anställda. Härigenom kan deltidsanställd vidareutbildat.ex.man som
sig för också kunna utföra arbetsuppgift hos arbetsgiva-änatt mer en

Därmed kan både den anställdes och företagets konkurrenskraftren.
öka.

16.2 Konsekvenser för vissa sektorer

Under årens lopp har mycket gjorts för råda bot ofrivilligtpå del-att
tidsarbete, det har ofta handlat projekt, iblandpartsgemensammaom
också i arbetsförmedlingen.samarbete med Gemensamt för projekten

de krävt betydande de inriktats på enskilda deltid-är att attresurser,
sarbetslösa ofta lettoch de till resultat för just dessa. Såatt snart pro-
jekten avslutats allt till detåtergår vanliga, rekryteras tillnya personer
deltidsarbete och deltidsarbetslösheten stiger till ordinarie nivå. Inte ens
i den högkonjunkturen med brist på arbetskraft, inomsenaste stor t.ex.
vård/ och industri, lyckades åstadkomma varaktiga för-omsorg man
ändringar.

Offentlig sektor står för del den ofrivilligamycket del-storen av
tidsarbetslösheten. Samtidigt har betydande behov personal-man av
rekrytering framöver. Extremt rekryteringsbehov på grundstora av
ålderspuckeln med pensionsavgångar tillsammans med ökandestora
behov vård och för åldrande befolkning. högKraven påav omsorg en
och jämn kvalitet inom vård, och skola skärps och innebär kravomsorg
på kontinuitet och kompetens hos personalen. Ett lösa situa-sätt att
tionen utnyttja kompetens redan har bland de deltids-är att man
arbetslösa och tillfälligt anställda. Rimligen behöver då ocksåman
skapa attraktiva anställningsformer framöver; fler heltidsanställ-mer
ningar och fler fasta anställningar. inriktningDet slagitsär ävenen som
fast i politiska beslut.
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Lokalt finns exempel goda lösningar, totalt går utveck-settmen
lingen mycket långsamt. decentraliserade personaladministratio-Den

de lokalamånga enheterna med sinvärnaregetnen, omansvar som
personal och inte till för helheten, flervad optimalt de alltärser som
olika huvudmännen i offentlig verksamhet läggs på entreprenadutsom

försvarande faktorer.sägs vara
Till det kommer landstingmånga kommuner och detatt attmenar

blir alltför dyrt anställa deltidsarbetslös personal på den tid deatt
önskar. Detta givetvis personalen anställs kunnaär sant utan attom
nyttiggöras på den utökade anställningstiden. Försöken med s.k.
resursarbeten har visat deltidsanställd personal medatt som resurs-
arbete den arbetstid de önskat i mycket utsträckninggaranterats stor
kunnat få full lön arbete, de på den utökade tiden gått inattav genom

vikarier och timmar inom olika kommunala verksamheter isom
stället för tagit tillfällig personal. resultaten liksom olikaDeatt man
lokala exempel med liknade resultat visar det finns lösningar inomatt
befintliga kostnadsramar. utredningens meningDet också detär att

organisatoriska lösningar fullt möjligt åstadkomma flerär attgenom
heltids- och fasta anställningar ökar alls ellerkostnaderna obe-utan att
tydligt.

Etableras bestående lösningar där personalen får fast anställning och
den arbetstid de önskar innebär det branschen får attraktivitet.störreatt

skola, vård ochFör kommer attraktionsvärdet avgö-attomsorg vara
rande det gäller rekryteringsmöjlighetema framöver. Fler fasta hel-när
tidsanställningar innebär förbättrade möjligheter till denäven avsevärt
nödvändiga kvalitetssäkringen i dessa verksamheter, kvalitet såväl för
medborgarna del servicen för anställda.detarsom av som

Utredningens förslag bör kunna bidra till påskynda och stödjaatt
förändringar i den önskade riktningen inom kommuner och landsting.

bestämdaDen tidsperioden efter vilken inte säker på fåär attman
behålla deltidsarbetslös utökade stödet tillpersonal, det den viasom
omstrukturering kan erbjuda önskad arbetstid också etableringsamt ev.

branschanknutna förslagbemanningsföretag enligt utredningens börav
bidra därtill.

Utredningen har valt beskriva situationen inom vård, skola ochatt
eftersom den särskilt både i debattenuppmärksammats och påomsorg

andra kan i delar överföras till handeln, bygg-Resonemangetsätt. stora
branschen eller hotell- och restaurangbranschen dessa beståräven om

många olika företag medan kommun/landstingpå kanortav en
uppfattas enda arbetsgivare med ingåendemångastorsom en
arbetsplatser.

Utredningen bedömningen kanhandeln den sektorgör att vara som
har fastasvårast åstadkomma fler heltidsanställningar både i nulägetatt
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och utredningens förslag genomförs. därför efterfråganDetta ärattom
likartat förlagdså dygnet och koncentrerad tillveckan, såöver samt

vissa korta under dagen. Många handelsföretag också små.ärpass
Givetvis kommer tillgången på personal vill arbeta deltid ochpåsom
kvalitetskraven i de olika handelsföretagen spela roll. Förhopp-att
ningen givetvis utredningens förslag kan leda till förbättringarär att

inom handeln. inte falletOm så kommer effekt utred-även är en av
ningens förslag ändå bli handelsföretagen till sina deltidsbefatt-att
ningar blir hänvisade till rekrytera bland dem önskar deltids-att som
arbete. Idag kan under lång tid med stöd fyllnadsersättningenman av
behålla personal egentligen vill ha heltid. Utredningen har inhäm-som

bland handelsföretagen finns flerde hel-även strävartat att motsom
tidsanställningar just för kunna konkurrera med kvalitet.att

16.3 Konsekvenserför små och medelstora

företag

Utredningen har redogjort för hur ersättningen vid deltidsarbetslöshet i
vissa branscher långvarig indirekt ekonomisk subvention. Iutgör en
viss utsträckning kan denna säkerligen verka konkurrenssnedvridande
och därmed företag till anställning fler deltidsarbetslösa.uppmuntra av

framföralltMen betyder subventionen arbetsgivare denatt utansom
skulle ha svårigheter rekrytera och behålla personal inte behöveratt
drabbas dessa problem, i varje fall inte förrän de alternativav som
erbjuds de deltidsanställda med ersättning lockande.sigter mer

Eftersom utredningen visat de flesta deltidsarbetslösa trivs ochatt
helst vill kvar kan arbetsgivaren opåverkad så längerättvara vara
alternativet för den enskilde innebär till arbetstid hosgå överatt mer

arbetsgivare det ekonomiska utbytet blir särskiltutan att stort.annan
förslag arbetsgivarnaUtredningens bör innebära snabbare och påatt

helt blir uppmärksammade de hinder finns detpåsättett annat närsom
gäller attrahera arbetssökande.att

Arbetsgivama måste välja strategi. Antingen fortsätter attman
erbjuda deltids- och tillfälliga anställningar på och förlitarsättsamma
sig på tillräckligt många med kompetens finns bland demrättatt som
söker dessa lösliga anställningsformer. falletEller, vilket bör blimer
inom offentlig sektor inom områden i kvalitets-privat sektor därsamt
krav och konkurrens framträdande, inriktar sig på strategier förär man

kunna erbjuda fler fasta heltidsarbeten. hel del mindre företagFöratt en
kan denna strategi sig ekonomiskt ohållbar eller praktiskttesenare
omöjlig.
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Utredningens huvudförslag innebär dessa subventioner, iatt som
nuvarande vissa arbetsgivare och därmed leder till sned-system gynnar
vridande konkurrens, vilket särskilt torde drabba små och medelstora
företag, minskar.

förslag redovisasDet under 14.2 stöd till etableringsom om av
branschanknytna bemanningsföretag kommer kunna få konsekvenser
för små och medelstora företag. Genom s.k. DELTA-modeller kan de
få möjlighet hyra anställda från bemanningsföretaget istället föratt

behovsanställa eller, vanligare, låta bli anställa vid kortare efter-att att
frågetoppar. kan också bidraDetta till viss ökning sysselsätt-en av
ningen.

16.4 ämställdhetspolitiskaJ konsekvenser

Bland de deltidsarbetslösa medelålders och lågutbildadeutgör yngre
kvinnor med dagens riskerar bli inlästa i del-system atten grupp som
tidsarbetslöshet. Därmed kommer de allt längre ifrån sina heltids-
anställda kollegor vad gäller karriär- och kompetensutveckling efter-

deltidsanställda i mindre utsträckning kommer i fråga försom exem-
pelvis kompetensutveckling. missgynnasDe också det gäller delta-när
gande i arbetsmarknadsprogram jämfört med heltidsarbetslösa, efter-

deras deltidsarbete i 70 fallen så varierandenästan ärprocentsom av
förlagt i tiden yrkesutbildning i praktiken inte kan kombinerasatt ny
med deltidsarbetet. heller finnsInte tidsgräns motsvarande den fören
heltidsarbetslösa innebär krav arbetsmarknadsprogrampåsom som
alternativ till långtidsarbetslöshet. Många blir också kvar i deltids-
arbetslöshet under lång tid.

Deltidsarbete och deltidsarbetslöshet i hög grad frågaär en som
återspeglar skillnaden mellan och kvinnor arbetsmarknaden.män

framgårDet de sektorer där deltidsarbete vanligt förekom-t.ex. ärav
mande vård, och handel. framgårDet också mänattsom omsorg av

deltidsarbetslösa det underär mycket kort tid och de kanär attsom en
möjligheterna till omställning via arbetsmarknadspolitikenta ivara

utsträckning kvinnorna.större än
Utredningens huvudförslag innebär med ställning,att grupper svag

framför allt lågutbildade kvinnor och ungdomar, får bättre utgångs-ett
läge och på sikt starkare ställning på arbetsmarknaden. Huvudför-en
slaget inriktas pâ påskynda strukturella förändringar till hel-att mer av
tids- och fasta anställningar, anställningsformer flertalet anställdasom
föredrar. Avsikten särskilt åstadkomma förbättringar för deär att grup-

i nuläget fastnar i deltidsarbetslöshet respektive i korta, lösaper som
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anställningsformer behovsanställningar. dominerasDessat.ex. grupper
och medelålders lågutbildade kvinnor.av unga

del i utvecklingen jämställd arbetsmarknad handlarEn mot en mer
bryta traditionella könsrollsmönster det gäller yrkesvalet.att närom

Kvinnor väljer i hög grad fortfarande mellan litet antal traditionellaett
kvinnoyrken medan söker sitt yrkesliv i betydligt störremännen ett
spektra yrken. yrken där deltidsarbetet behovsanställ-Deav resp.
ningarna dominerar typiska kvinnoyrken, ofta med begränsade kravär
på utbildning och förhållandevis låga löner. till delmed Det är stor
yrken inom inom den privatavård och tjänste-ävenomsorg, men
sektorn.

Såväl de rekryteringsbehoven inom vård, och utbild-stora omsorg
ning allmänna krav jämn fördelning mellan och kvin-på mänsom mer

på olika arbetsplatser talar för i dessa sektorer behöverattnor man
rekrytera betydligt fler Eftersom inte önskar arbeta deltid ochmän. män

de ändå hamnar ofrivilligt deltidsarbete mycket snabbt söker sigiom
därifrån, krävs fler heltidsbefattningar för kunnafasta attraheraatt

till dessa Utredningens förslag beräknas kunnasektorer. bidramännen
till snabbare i denna önskade riktning och möjligen där-utvecklingen
med också till underlätta rekrytering både kvinnor och män.att av

kunskapenUtredningen har uppmärksammat fördjupasatt om orsa-
ken kvinnodomineradetill så många framhåller vissa arbetenattatt
inom för för utföraskommunerna kunna på heltid.tunga attanses vara
Förhoppningsvis forskning inom detta område förbättringarkan samt

partssamarbete till färregrundad på sådan och leda kvinnoarbetenatt
behöver så tunga.vara

Regionalpolitiska16.5 konsekvenser

Som utredningen visat finns skillnader i omfattningendet relativt stora
deltidsarbetslöshet och tillfälliga anställningar. återspeg-Detta ärav en

ling de regionala skillnaderna arbetsmarknadsläget i ochi stortav
arbetslöshetsnivån.

Utredningens förslag beräknas till minskning deltids-leda en av
arbetslösheten i kommuner med hög arbetslöshet och begränsadäven
efterfrågan. kommunala verksamheten i dessa kommunerDen är avgö-

för effekternarande utredningens förslag i övrigt, eftersom denav
dominerar helt det gäller deltidsarbetslösa och behovsanställda.när
Därmed har också kommunen själv möjligheter sittstora att genom
agerande i vilken utsträckning utredningens förslag leder tillavgöra en
ökning heltidsarbetslösheten i vilken utsträckning organi-av resp. man

arbetet deltidsarbetslösa får anställningså de på önskad tid.attserar om
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inte kan få anställning med sina önskemål i kom-De i enlighetsom
eller hos den aktuell får enligtarbetsgivare i övrigt ärmunen som

utredningens förslag möjlighet omställningsprogram på heltidtill
inriktat arbete till företagande på ellerpåmot annat orten, orteneget

efterfrå-arbete på där efterfrågan Genomär större.annat ort attannan
dramatisktinom de kommunala sektorerna kommer öka överattgan

hela landet bör möjligheterna goda.vara
kommuner har arbetsmarknad tilldelas proportio-De sämresom en

nellt medel inom för arbetsmarknadspolitiken och arbets-mer ramen
förmedlingen dessa medverka både tillpå kan därmed aktivtorter
omstruktureringar förinom kommunerna och med omställning enskilda
berörda. har via regionalpolitiken och olikaDessa EU-pro-ävenorter

tillgång till förstärkta tänkas bidra exempelviskangram resurser som
vid etablering branschanknuten bemanningsverksamhet enligt utred-av
ningens förslag.

Utredningen utgår härutöver grundprincipenutifrån den vedertagna
individbaserade stöd arbetslöshetsersättningenersättning frånatt som

Ävenutgår på villkor till individen eller region.oavsett ortsamma om
arbetsmarknadspolitik, näringspolitik regionalpolitiska insatseroch som

belysts kan och bör givetvis inte utvecklingen isamspela kanovan
glesbygd vila på individstöd arbetslöshetsersättning. fallet medIsom
deltidsersättning skulle särskilda indirekta sub-accepteraman annars
ventioner i glesbygd med effekter får rekryte-de snedvridande det på
ring och konkurrens och samtidigt arbetstidsförkortningacceptera en
genomförd för berörda deltidsanställda särskilda politiska beslututan
och finansierad via fyllnadsersättning arbetslöshetsförsäkringen.från

16.6 Konsekvenser for brottsligheten och det

brottsförebyggande arbetet

Konsekvenserna utredningens brottsligheten ochförslag för detav
brottsförebyggande arbetet kan begränsad omfattning.antas vara av
Många deltidsarbetande kvinnor idag involverade i densynes vara
informella ekonomin. ökade möjligheter i yrkeslivet utredning-De som

förslag innebär för många deltidsarbetande skulle kunna medföraens
dessa lägger kraft ekonominmindre på den informella delen ochatt av

reguljärt arbete.ettmer
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Bilaga 1

Kommittédirektiv Dir. 1998:27

Arbetslöshetsersättning och deltidsarbete, m.m.

Beslut vid regeringssammanträde den 6 april 1998.

Sammanfattning uppdragetav

särskild utredare skallEn

beskriva och analysera hur förekomsten deltidsarbeten ochav-
tillfälliga arbeten har utvecklats sedan början 1980-talet, ochav
bedöma hur förekomsten dessa anställningsfonner skulleav-
kunna tänkas utvecklas under de fem till tio åren.närmaste

Utifrån analysen skall utredaren det bör för-överväga görasom
iändringar de nuvarande reglerna för till arbetslöshetsersättning förrätt

deltidsarbetande och med tillfälliga arbeten.personer
Syftet skall stärka dessa ställning. Arbetslöshets-attvara gruppers

försäkringens karaktär omställningsförsäkring skall bevaras.av
Eventuella förslag skall kostnadsberäknas och finansiering inom

arbetslöshetsförsäkringens redovisas.ram

De deltidsarbetslösas situation

Cirka fjärdedel arbetskraften arbetar deltid. Ungefär 30 procent,en av
eller 270 000 de deltidsarbetande söker ytterligareca personer, av
arbetstid. Cirka 146 000 deltidsarbetslösa och fårärpersoner personer

inkomstutfyllnad arbetslöshetsersättningen. ha tillFör rättatten genom
ersättning vid deltidsarbetslöshet krävs tidigare har arbetat fleratt man
timmar vecka vad det aktuella deltidsarbetet omfattar. Merpartenänper

deltidsarbetande finnsde inom den offentliga sektorn och handeln.av
80 kvinnor. andel de tillfälliga arbetenaDrygt Enärprocent stor av

finns inom vård och bland hushållstjänster. Samtidigt harsamtomsorg
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tidsbegränsade anställningar inne-knappt halv miljon sompersoneren
kanperioder mellan arbetenabär de för kortare eller längreatt vara

försörjning. dem har till-för sin Avberoende andra inkomster somav
Utvecklingen underkvinnor.fälliga arbeten cirka 58är procent senare

ökninginneburit betydandeför år 1996,år har, med undantag aven
till denna utveckling inteOrsakernafrämst tillfälliga arbeten. är ännu

sannolikt flera faktorer.kartlagda. finnsDet
deltidsarbetande begrän-arbetslöshetsersättning för detillRätten är

deltid får ersättningtillsvidareanställning påsad i tiden. harDen ensom
normalt högstersättningsperiod, dvs. under 300under längst en

ellertillfälligt deltidsarbeteersättningsdagar. den harFör ärsom
sådananställningar finns ingen be-arbetslöshet mellan två tillfälliga

gränsning.
deltidsarbetandes ersättningsrätt främstdeSkälet för begränsa äratt

skall kunna lasta arbets-enkeltarbetsgivare inte på sätt överettatt
tid då de inte behöverallmänna för denkraftskostnadema på det

arbetstagarna ifråga.
arbetslöshetsersättning för deltidsarbetandetillReglerna för rätten

l980-talet. Efter korttillfällen sedan mittenhar ändrats vid flera av en
infördes begräns-särskilda begränsningsregler år 1985period utan en

Årdagar. begräns-ersättningstiden till längst 150 1993ning togsav
År nuvarandeinfördes bestäm-ningen deltidsersättningen bort. 1995av

deltidsanställda med tills-ersättningsrätten förmelser begränsarsom
vidareanställning.

genomförts vid de olikabegränsningar i ersättningsrättenDe som
starkt sti-behovet motverkatillfällena har motiveratsäven att enav

ersättningen till de deltidsarbetande,kostnadsutveckling förgande men
inkomst-förhindra ökning deltidsarbeten medockså vilja att en vav en

arbetslöshetsersättning. Ambitionen har också varitutfyllnad attgenom
i samband med deltids-villkor för ersättningmindre generösagenom

möjlighet deltidsanställa och i ställetarbete minska arbetsgivamas att
deltidsarbetande arbetstid. Någon påtag-förmå dem erbjuda de meratt

hittills inte inträffat.avseende har docklig förändring i detta
uppbyggnad förutsätter iarbetslöshetsförsäkringensnuvarandeDen

anställningar heltid eller, demänniskor har fasta påprincip näratt
arbete i den omfattning de önskar.arbetar tillfälligt harän somom- -

inträffar emellertid och kan förväntas inträffaBetydande förändringar
gäller både anställningsfonner och arbetetsarbetsmarknaden detpå när

omfattning i tid.
arbetsmarknaden i dagsläget innebär mångaSituationen äratt

tillfälliga anställningar. förklaringhänvisade till deltidsarbete och En
utnyttjande för arbetslös-kan icketill detta systemetett avsett avvara

hetsersättning.
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bakgrundMot vad redovisatshar bör särskild utredareav som en
tillkallas.

Uppdraget

vanligaHur deltidsarbeten och tillfälliga arbetenär

särskildeDen utredaren skall beskriva hur arbetsmarknaden har utveck-
lats sedan början 1980-talet med avseende på deltidsarbete och till-av
fälliga anställningar. Om analysen visar omfattningen deltids-att
arbeten och tillfälliga arbeten har förändrats skall orsakerna till detta
bedömas. kanDet gälla eventuella förändringar konjunkturelltärom
eller strukturellt betingade. Sektorer och branscher där dessa arbeten är
särskilt vanliga eller visar tendenser till skall identifieras.ökaatt

analysenI skall ingå bedömning vad reglerna i arbetslös-en av
hetsförsäkringen har inneburit för efterfråganutbudet och deltids-av
arbeten och tillfälliga anställningar och vad eventuella förändringar i
dessa avseenden beror på. detta sammanhang skall undersökas hurI
vanligt det med uppsägningar och i vilken utsträckning dessaär egna
föranleds arbetsöshetsförsäkringens utformning och uppsäg-av om
ningarna följs andra tidsbegränsade anställningar medger ersätt-av som
ningsrätt. Vidare skall särskild analys effekterna dengörasen av av
nuvarande begränsningsregeln i § lagen arbets-40 1997:238 om
löshetsförsäkring och förordningen8§ 1997:835 arbetslöshets-om
försäkring. Regeln innebär i korthet regelbundet utföratt personer som
deltidsarbete under veckor då de i övrigt arbetslösa kan få ersättningär
under längst ersättningsperiod länge tillsvidareanställningenså påen

Ävendeltid pågår. effekterna den år i lagen1997 1982:80av om
anställningsskydd införda företrädesrätten till arbetstid för deltids-mer
anställda så önskar skall analyseras.som

uppdraget ingårI bakgrund analyserna beskriva huräven att mot av
förekomsten deltidsarbeten och tillfälliga anställningar kommer attav

underutvecklas de fem till tio åren. Branscher och sektorernärmaste
där dessa anställningsforrner kan bli vanligare skall identifieras.väntas

skall ocksåUtredaren undersöka vad utveckling fler deltids-moten
arbeten korta tillfälligaoch arbeten kan innebära för medsamt personer

förankring på arbetsmarknaden. beräkningEn skall ocksåsvagare
vad förändringarna kan innebära för kostnaderna för arbets-göras av

löshetsförsäkringen.
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Ändringar nuvarandei system

några änd-Utifrån resultaten analysen skall utredaren överväga omav
arbetslöshets-i för tillringar motiverade de nuvarande reglernaär rätt

ersättning för dessa grupper.
Övervägandena utgångspunkter.i fråga ske utifrån fleradenna bör

arbetslöshets-grundläggande förutsättningen skallDen attvara
får indirektersättningen inte snedvrida konkurrensen attgenom

finnasskallsubventionera arbetsgivarnas arbetskraftskostnader. Det
få arbetslöshets-realistiska möjligheter för de deltidsarbetande att

finnasersättning under nödvändig omställningstid. skallDet strä-enen
utvecklingbättre arbetslöshetsförsäkringen till denatt somvan anpassa

Regel-förväntas i fråga deltidsarbeten och tillfälliga arbeten.ske om
deltids-förändringar i förbättra dearbetslöshetsförsäkringen skall

och tillfälligt anställdas ställning. Arbetslöshets-arbetandes de
skall bevaras. Därvidförsäkringens karaktär omställningsförsäkringav

ökning antaletbör inte skall främjasträvan att systemetvara en aven
beaktas fördeltidsanställningar ytterligare, samtidigt risken måstesom

för arbetslöshet på heltiddeltidsanställda sig till förmånsägeratt upp
vilka situationermed samhällsstöd. En genomgång i som enav

skalldeltidsarbetande bör betraktas ofrivilligt arbetslös göras.om
sökaRegelförändringama bör också de deltidsarbetslösa attuppmuntra

utvärdera det arbetearbetstid. detta sammanhang skall utredarenImer
genomförs arbetsförmedlingarna med öka insatserna fördevid attsom

utvärde-deltidsarbetslösa och föreslå de eventuella förändringar som
ringen motiverar.

Uppdraget såväl villkoren för kvalificera sig för arbetslös-attavser
Regeringen harhetsersättning hur länge ersättning skall få lämnas.som

de deltids-ändringar i arbetsrätten understrukit vikten attavgenom
arbetande erbjudasförtur till ökadså önskar möjligt skallsom om

Ävenarbetstid. förslag syftar till de deltidsarbetslösa möj-attsom ge
möjligheten förligheter till ökad sysselsättning skall lämnas. Bl.a. bör

deltidsarbetslösa få arbetsmarknadspolitiska åtgärderoch delta iatt ses
Eventuella förslag skall kostnadsberäknas och finansiering inomöver.

arbetslöshetsförsäkringen redovisas.

Lagstiftning

i lagensärskilde utredaren skall föreslå de ändringarDen om
genomföra förslagarbetslöshetsförsäkring behövs för deatt somsom

utredaren förordar.
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Samverkan m. m.

synpunkter från berördahämta inskall under arbetetUtredaren parter
Samorganisation.Arbetslöshetskassomasocharbetsmarknadenpå

Arbetsmarknadsstyrelsen ochsamråda medskall utredarenVidare
1966:04.Småföretagsdelegationen N

kommittéer ochtill samtligaregeringens direktivgällerarbetetFör
åtaganden dir. 1994:23,offentligasärskilda utredare attprövaatt

redovisakonsekvenser dir. 1992:50,regionalpolitiskaredovisa att
redovisadir. 1994:124jämställdhetspolitiska konsekvenser attsamt

arbetet dir.det brottsförebyggandebrottsligheten ochforkonsekvenser
1996:49.

uppdragetRedovisning av

redovisas den 1 1999.Uppdraget skall senast mars

Arbetsmarknadsdepartementet
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Bilaga 2

Arbetskraftsundersök-Tilläggsundersökning till
novemberningen AKU i 1998

genomförde DELTA-utred-Under november 1998 SCB på uppdrag av
arbetskraftsundersökningarna. Lik-ningen tilläggsundersökning tillen

i ordinarie utfördes intervjuerna med datorstöd.AKUsom
i ordinarieUrvalet omfattade de i rotationsgrupp 2-7personer

klassificerastillhörde undersökningspopulationen, dvs.AKU, somsom
mellananställda i Frågeblankett utformades i samråd DELTA-AKU.

riktades fyra frågorutredningen och SCB. de ingående nio frågornaAv
anställda fem till deltidsanställda.till samtliga och

Sammanfattning innehållet i frågeblanketten:av

Till alla anställda

anställde han/hon vill ha framdeleshar den det yrke som-
kunde väljaskulle den fast tidsbegränsat anställde han/honomresp.-

stället för fast och viceföredra tidsbegränsad anställning ien en
versa

till tidsbegränsad anställningorsak den anställde hellre vill haatt en-
för övergå frånvad skulle den anställde kunna tänka sig göra attatt-

tidsbegränsad till fast anställning och vice versa
50mTill anställda jobbar deltidalla

skälet till den anställde arbetar deltiddet viktigaste att-
arbetsmarknadsskälskälet till den anställdedet viktigaste att av-

har gjortarbeta mindre skulle vilja och intesig än görasäger man
få fler timmarnågot för att

erbjudandehur snabbt skulle den anställde, får ett om mersom-
arbetstid, kunna börja arbeta mer

för få önskadvad skulle den anställde kunna tänka sig göra attatt-
arbetstid
vilken deltid har den anställdetyp av-
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Med deltidsanställda deltid fråganpå G9svaratavses personer som
i AKU: Arbetar heltidDu eller deltid Enbart huvudsysslan i deavses
fall har arbete.än ettpersonen mer

demFör vill del de ordinarie frågorna i hänvisasta AKU tillsom av
SCB.
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1 Sammanfattning

Den typiskt deltidsarbetslöse kvinna. allaDettaär ären ense om.
Åldern varierar och det också familjeförhållandena. Gemensamtgör
däremot saknar högre utbildning, har maximaltär treårigtatt man man
gymnasium och då vanligen på någon praktiskt inriktad utbildning.

Intrycket får efter intervjuerna med de deltidsarbetslösa, arbets-man
förmedlarna och arbetsgivarna det främst kvinnorär äratt unga som
inte har barn och äldre kvinnor utflugnamed barn verkligen villsom
arbeta Ser till kvinnor med barn vill i många fall intemer. man man
arbeta i alla fall inte Ekonomin dock de75än görprocent. attmer, mer
ändå känner de behöver det. ensamstående kvinnor blirFöratt göra
förstås detta problem för de sammanbor med någonstörreett än som

har arbete.ettsom
Arbetsförmedlingen har inte haft några särskilda åtgärder ärsom

lämpade för deltidsarbetslösa. har inte heller kunnat demMan såägnat
mycket tid upplever det skulle behövas, eftersom harattsom man man
varit prioritera de arbetssökande helt står utanförtvungen att som
arbetsmarknaden. deltidsarbetslösaDe upplever också arbetsför-att
medlingen inte har gjort något för hjälpa dem. måste tydligenManatt

helt arbetslös för ska komma ifråga, dematt sägervara man en av som
deltog i intervjuerna.

En urskiljer sig i materialet kvinnor harärgrupp som unga som
timanställning framför allt inom vården. har gått skolan i tidDe ut en
då nedskärningarna började vilket har gjort de inte har fått fastatt
arbetet. gäller främstDetta mindre vilket synnerligen olyck-ärorter
ligt har för avsikt behålla människor påatt orten.om man unga

fårMan också intrycket förvisso vill arbeta i störreattav man om-
fattning idag, inte till vilket pris helst. flesta skulleän Demen som
föredra på den arbetsplats där de och de trivs på.att stanna ärnu som

iDetta samtliga deltidsarbetslösa och det bekräftassäger stort sett av
såväl arbetsgivare och arbetsförmedlare. Arbetsgivama upplever deatt
anställda nöjda med det de har och verkar inte ha några ambi-är man
tioner gå vidare med hjälp utbildning, sig intern elleratt externav vare
utbildning. Flera arbetsgivarna detta problem för denettav ser som
framtida återväxten.

flytta inteAtt heller något alternativ för de intervjuade kvinnorna.är
Lever tillsammans med det för det hans arbeteär mestaman en man

kommer hamna. Flera de intervjuade kvinnornastyr attsom var man av
påpekar också det förmodligen inte skulle mycket lättare fåatt attvara
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länge inomi Sverige såheltidstjänst någon stannarannanstans manen
gäller fram-negativ till och detPendling ocksåbransch. är mansamma

pendling förefallerpositivt tillmed småbarn.för allt kvinnor Mest man
i Strömstad.vara

arbets-upplevs bådevården ochheltid inomarbetaAtt omsorgen av
föralldelesoch arbetsförmedlaredeltidsarbetandegivare, tungt.som

bordedet höjtskategorier harsamtliga överFrån röster attom man se
friskfulltyrken. orimligtinom dessa Detveckoarbetstiden är att en

samstämmigt.orka arbeta heltid,människa inte ska säger man
särskilt svår försituationen framstår ärEn ensam-somgrupp som

deltid förvill arbetabam. Många gångerkvinnor medstående attman
skulleAlternativet till dettamed barnen.kunna umgås att manvara

flera justnärvarande efterfrågas pånattetid.kunde arbeta För orter
kommunenProblemet varkenvård ochnattpersonal inom är attomsorg.

omfattning kaneller i allt för litenkan erbjudanågoneller annan
då iensamstående kvinnorna hamnarnattetid.erbjuda barnomsorg De

då fårheltidsarbeten erbjuds ochkan desituation där de inte ta somen
för försörj-vilket inte tillräckligtarbeta deltid,sig mednöja äratt

social-få tillskott till ekonomin i formblir dåLösningenningen. att av
kommunen.utbetalasbidrag avsom

de deltids-samstämmigt fört fram kritikharArbetsgivama attmot
villarbetsgivaren hontillräckligt tydligt framför tillintearbetslösa att

för också fram dettade deltidsarbetslösaFleraarbeta som enmer. av
framtiden.få arbeta imöjlighet till att mer

deltidsanställningar.inställda till ManArbetsgivama positivtär an-
arbets-schemalägga personalensdet för kunnabehöver attatt manser

skulle få tjänstermed heltidsanställningarhävdartider. Man att man
eftersom det skulle krävaskulle vilja haingen att tvungenman varsom

han-kvällar och helger.omfattning under Inomarbeta i mycket storatt
inför framtiden,deltidsanställningar ökabehovetdeln tycks snarastav

alltkunderna ställerhandeln.arbetsgivarna inom Manenligt attmenar
dem.öppettidema skakravhögre att passa

med sin arbets-förefaller relativt nöjdadeltidsarbetandeDe vara
skillnader i arbets-det finns någraArbetsgivama intemiljö. attanser

hurberor just pådeltidsanställda och heltidsanställdamiljö mellan som
han-deltidsanställda inomdet så dearbetar.mycket Däremotde är att
blirvilket deras arbeteinom kassalinjenarbetardeln främst gör att

blir detkallas in vid behovtimanställdaoch Förmonoton.tungt som
devid underbemanning, vilketde kallas inautomatik såmed gör attatt

från arbetsgivamas sida.arbetsmiljö,stressigfår säger manen
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2 Inledning
2.1 Bakgrund

På uppdrag Utredningen arbetslöshetsersättning och deltids-av om
arbete har Inregia utfört djupintervjuer kring deltidsarbete ochm.m.
deltidsarbetslöshet. Syftet förmedla bild de deltidsarbetadesär att en av
situation komplement till övriga kvantitativa data samlasettsom som
inom för utredningen.ramen

2.2 Urval ochorterav personer

Fyra har valts ansvariga för utredningen. Kriteriernaorter ut attav var
skulle ha högre andel deltidsarbetande medeltalet förorterna Sve-änen

rige. De valdes utanförFarsta Stockholm, Strömstad,orter utsom var
Örebro Örnsköldsvik.och Ortema skiljer sig åt sinsemellan i flera av-
seenden, bland har olika huvudsakliga näringsgrenar ochannat man
olika andelar förvärvsarbetande kvinnor.stora

På varje har arbetsförmedlingen kontaktas. har plockatDessaort ut
fem deltidsarbetslösa arbetsgivarkontakter. Urvaletsamt trepersoner
kan inte statistisk representativ. Intervjuerna syftar inte hel-sägas vara
ler till någon statistiskt korrekt bild verkligheten, skaatt utange av sna-

inblickar i några verkligheter. Arbetsgivamarast ses som personers
kommer från branscher där del de anställda arbetar deltid,storen av
handeln, hotell och vård och varjePâ harsamtrestaurang ortomsorg.
också intervjuer gjorts med två arbetsförrnedlare arbetar motsom
arbetssökande inom branscher.dessa

2.3 Metod och genomförande

Intervjuerna har till del genomförts personliga intervjuerstörsta som
plats på respektive Då det inte har varit möjligt ordnaort. att ett sam-
manträffande för intervju, har intervjuerna gjorts telefon. två fallIper

inte det heller möjligt och ingen kontakt nåddes därmed. Inter-var
vjuerna har genomförts med stöd frågeguide. Intervjuerna har tillav en

del haft karaktären samtal kring frågorna. harDestor ett gemensamtav
genomförs under november och december 1998.
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3 Farsta

Bakgrund3.1

tilltunnelbaneförbindelsemedutanför StockholmförortFarsta är en
60 000finnsupptagningsområdetcentrala Stockholm. I närmare perso-

finns inomdominerararbetsgivarei åldrarna 20-65 år. De somner
kraftigtexpanderatharoch och med köpcentratvård I attomsorg.

ökat.handelninomantalet arbetenharunder det åretsenaste
socialaharsocialUpptagningsområdet betraktas storatungt, mansom

jämförtlågutbildningsnivåharproblem och innevånama ärsomen
i Stockholmsregionen.med många andra delar

intervjuade3.2 De

Deltidsarbetande

Familjesituation

kvin-samtligaintervjuades ideltidsarbetslösa Farstafyrade ärAv som
medtolv år, ochbarn underensamstående, medTvå är enennor.

eller sambomed maketillsammanskvinnorna borbarn. Två avvuxna
åldrarna 36-59ihemmaboende bam. Kvinnornaoch har inte några är

ar.

arbeteUtbildning och

Sverige.land Dekvinna hade förskollärarutbildning i änEn annatett
treårig gymnasieut-ellerhade nioårig grundskola, realexamenövriga

bildning.
arbetarkvinnasmåbutiker,handel iTvå kvinnor arbetar inom en

hotell och iarbetar påfjärdeinom och den kvinnan ett enomsorgen
festvåning.

Arbetsförmedlingen

arbetarförmedlare.två Enträffar jagarbetsförmedlingen iPå Farsta
sektorsövergri-andra arbetardenvård och ochfrämst inom omsorg

drygt arbets-med 250handläggaregenomsnitt arbetar varjepande. I
arbets-till delarbetararbetsförmedlamasökande. En emotstorav

fjärdedelMinstantal sökande.lägreoch har därförgivama ett aven
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samtliga inskrivna vid förmedlingen arbetar deltid ellerär personer som
timanställda och söker tid.är mer

Arbetsgivaren

arbetsgivareTre intervjuades. butikschefEn för livsmedelsbutikär en
ingår i de kedjorna inom branschen, personal-stora ärsom en av en

ansvarig inom vården och i kommundelen och den tredje äromsorgen
receptionschef på hotell i centrala Stockholm. deett Av arbets-tre
givarna har två mycket andel deltidsanställda bland sina anställ-storen
da. Endast arbetsgivaren inom hotellbranschen delstörreattuppger en

hennes anställda heltidsanställda. Utvecklingenär det gällernärav an-
talet deltidsanställningar har under de åren varit relativt kon-senaste

enligt arbetsgivama. detNär gäller tillfälligastant, anställningar har de
blivit något fler inom vården så vikariat har uppkommit i och med att
fast anställda väljer studera inom Kunskapslyftet.att

3.3 Den typiske deltidsarbetaren

Enligt arbetsförmedlama den typiske deltidsarbetslösaär kvinna ien
åldern 25-60 år. Kvinnor i åldrarna 25-40 år ofta undersköterskor.är

harDe barn och vill arbeta heltid, arbetstiden ska förlagdmen vara
under dagtid. De äldre 40 år kanär generelltän däremot tänkasettsom
sig arbeta på obekväma arbetstider, inteatt intresseradär attmen av
byta arbetsplats eftersom de trivs bra där de är.

typiskeDen deltidsarbetaren också enligt arbetsgivarnaär en
kvinna. Inom handeln har två deltidsanställda, antingentyperman av

student har arbetet extraarbete eller kvinna i 35 års-ären som som en
åldem med bam. Inom vården beskriver den typiske deltidsarbeta-man

kvinnor i alla åldrar. Många ensamstående vilket har fram-ärren som
kommit arbetsgivaren harnär erbjudit dem arbeta under obe-att mer
kväma arbetstider och de tackar nej på grund de inte kan ordnaattav
barnomsorg. Arbetsgivaren från hotellbranschen har relativt få deltids-
arbetande och den typiskesäger deltidsarbetande hos henneatt är en
kvinna med små barn.
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Arbetssituation3.4

Anställningsform

tillfälligtoch de övriga tvåfast anställdakvinnornaTvå ärär an-av
ställda.

gälleranställda och detmajoritet fastvårdenInom är sammaen
arbetsgivarna.enligtde båda andra sektorerna,inom

Arbetstider

rycker intimanställd ochhotellbranschenjobbar inomKvinnan ärsom
Övriga mellanveckoarbetstid varierarbestämdbehov. harvid somen

Kvin-schemalagda arbetstider.vecka. hartimmar Manoch 3022,5 per
varje vardag, medanarbetar ijobbar inom settstortomsorgensomnan

vecka.butik arbetar till fyra dagar Inomarbetar ikvinnorna tre persom
månad.några gånger Detjobbar lördagarhandeln ävengörperman

hotellbranschen.timanställd inomarbetarkvinnan som som
anställda arbetar på sche-deSamtliga arbetsgivare attuppger

hotellbranschen harsåväl vårdenmalagda arbetstider. Inom mansom
livsmedels-medan iarbetstider hela dygnet,schemalagda över man

veckan.samtliga dagar igång mellan 06-21,butiken arbetar någon

Mertid

de har små chanseri butiker uppleverarbetarKvinnorna attattsom
det, berättar de båda. Inommertid. Blir det någotjobba ägarentar om-

möjlig-hotellbranschen har kvinnorna däremotoch inom storasorgen
detta har förändratsupplever inteheter jobba mertid. Man överattatt

aren.

på heltidare ochmed avseendearbetsplatsernaHur utser
deltidare

hon påjobbar inom arbetartill kvinnanSer ar-enomsorgensomman
inom hotell-anställda jobbar deltid. kvinnandär samtliga Förbetsplats

timanställda plockasdär detdet likadantbranschen ärut sommenser
job-handelnarbetsgruppen. det gällerdominerar Närin vid behov som

den endabutiker där butiksägarenintervjuade kvinnorna i småbar de är
deltidsan-finns ytterligareheltid. butikernaarbetar På enen avsom

ställd.
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3.5 Intresset för arbetaatt mer

Hur mycket vill jobbaman

kvinnorDe inte har små barn vill absolut jobba heltid. Kvinnansom
har barn under tolv år hon helst allt skulle viljasäger jobbaattsom av

kring 70 så länge barnen små, eftersomprocent honär ärmen ensam-
stående hon det inte går klara sig ekonomisktatt med del-attanser en
tidslön. skulleHon vilja jobba eftersomgärna hon då skulle kunnanatt
få med barnen under deras vakna tid. Detta dock inte helt lättärvara
med tanke på barnomsorgen. På finns inget nattis och detorten är
inte alltid så lätt ordna med barnpassning blandatt hon.värmer, säger

Arbetsförmedlama med påpeka detär finns anställdaatt attnoga
vill arbeta deltid eller timanställda. del timanställdaEn upple-som som

det frihet, förmedlama.säger Man regelbundetver görsom en en av
utskick till arbetsgivare har deltidsanställda hos förmedlingensom som
anmält de vill arbeta och därmed stämplar.att vissa fallI harmer man
varit med arbetsgivaren har erbjudit denatt deltids-attom svarar man
arbetslösa gå i arbetstid denne tackatatt nej till det. I dessaattupp men
fall går arbetsförmedlama in och informerar de deltidsarbetslösa deatt

dettapå riskerar mista sinsätt a-kassa. Enligt fönnedlama brukaratt det
resultat. harMan upplevt ovilja till jobbäven inom denge att taen

Vikariepool inrättats för barnomsorgen, har där varit klarävensom men
med informera risken för utestängning frånatt a-kasseersättning om

tackar nej till fler erbjudande. Arbetsförmedlamaän treman är noga
med tala detta redan från börjanatt så de arbetssökande klaraatt ärom
på vad de sig in på.ger

Arbetsgivaren inom vården berättar i möjligaste mån för-att man
söker erbjuda deltidsanställda heltidsjobb,att han detattmen menar
inte alla gångerär de deltidsarbetande verkligen visar intresse försom

jobba Dock fortsätteratt han med han det finnssägaatt attmer. vet att
intresse arbeta heltidett de ansökningaratt får närav genom man man

utlyser vakanser på heltid.
Arbetsgivaren inom handeln upplever få hans anställdaatt ytterst av

verkligen vill arbeta heltid. Om de vill jobba handlar det vanligtvismer
vill jobba några timmar till,att vilket kan svårt inom man attvara passa

schemamässigt.
Arbetsgivaren inom hotellbranschen de flesta arbetarattmenar som

deltid på hennes arbetsplats det frivilligt. Många hargör barn och de
vill hinna med träffa dem, hon. De hon känneratt säger tillsom som
vill arbeta hon allt för fågör i arbetstid.attmer upp
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svårtLätt eller motivera folk deltidsarbetesökaatt att

Enligt arbetsförmedlama för arbets-krävs det ofta diskussion att enen
lös ska deltidsanställning. missuppfattningutbreddEn är attta manen
inte får behålla sin A-kassa heller stämplaoch inte Detta görupp.
arbetssökande negativt inställda deltidsanställning. Fråntill sökaatt en
arbetsförmedlingens sida och trycker sedan påberättar hur det ärman

det åtminstone arbetsmarknadenkomma påär sättatt ett att .

3.6 Ekonomin

hållbara påEkonomiskt alternativ orten

läget arbetsförmedlama det finns ekonomiskt håll-Som är attnu anser
bara alternativ till deltidsarbetslöshet finns heltidstjänsterpå Detorten.
inom vården, vilket del mycket vårdpersonal utbil-till beror påstor att

sig inom Kunskapslyftet. heltidstjänstema dedar Problemet med är att
ofta förlagda vilket för kvinnor med barn, ochnattetid, det svårtär göra
i synnerhet för ensamstående kvinnor de jobbmed barn, att ta som

harfinns. Arbetsförmedlama också de vill utbilda sigattmenar som
Arbetsför-möjligheter satsningama inom Kunskapslyftet.stora genom
deltid förmedlingen har nyligen kompletterande kurs påstartat en

undersköterskor.arbetssökande inom vården. Med den kursen blir de

Inkomstens betydelse för de deltidsarbetande

bedömde inkomstenSamtliga kvinnor från deltidsarbetet ytterstsom
för hur detför den ekonomiska överlevnaden. oroade sigavgörande De

dåskulle deras talade deta-kassedagar slut, kvinnanär attomvar en
be-kommer bli katastrof, talade hon kommeratt att attannan omen

höva till socialen då.

Varför arbeta mervill man

främsta anledningen de deltidsanställda vill arbetaDen till är attatt mer
femtioekonomin skulle förbättras det. kvinnor årDe ärsomgenom

eller äldre talar vikten ekonomin inte bara på kort sikt, ävenutanom av
på längre sikt med tanke pensionen.på

Även arbetsförmedlama påpekar de ekonomiska konsekvenser som
deltidsarbete får med pensionen blir låg.på sikt i ochett att
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Arbetsgivama instämmer också i det främst ärattresonemanget
anledningen till jobbaekonomin deltidsanställda villär attsom mer.

Både inom handeln och vården dock med påpekaär attman noggrann
de jobbar deltid inte alltid tjänar så dåligt eftersom haratt mansom

OB-tillägg.

Vad lönsamt3.7 är

För individen

Samtliga kvinnor det lönar sig jobba medKvinnan småtror att att mer.
dock tveksam till det det kan blibarn övriga. Honär än attmer menar

utgifter för bli mycketbarnomsorg då och dessutom kan detstörre
krångel kring ordna det.att

samhälletFör

Arbetsförmedlama inte det kan samhällsekonomiskt lön-tror att vara
arbets-med deltidsarbetande, detäven närsamt attom man urman ser

givarens synvinkel det finns ekonomiska fördelar medhel delattser en
deltidsanställda. finns så mycket outnyttjade i samhället,Det resurser

arbetsfönnedlingen. arbetsförmedlarnaEnsäger att manav anser
slösar för finansiera det fora-kassepengar arbetsgivarna eftersomatt
arbetsgivaren billigare ha deltidsanställda. arbets-Honär att attmenar

fårgivaren deltidsanställda mycket tack de deltidsarbetandeattvare
kan få högre lön stämpla tiden heltid. dettill Utanattgenom upp
skulle många inte kunna klara deltidsanställning ekonomiskt, sä-av en

hon.ger

arbetsgivarnaFör

inomArbetsgivama vård och handel det nödvändigt haäratt attanser
deltidsanställda för Arbetsgivarenska kunna lägga scheman.att man
från hotellbranschen däremot heltidsanställ-hon föredrarsäger att
ningar.

Arbetsgivaren inom vården inte helt säker det lönsamtpåär äratt
med deltidsarbetande. de kräver arbete inom admi-Han att extramenar
nistrationen.

Arbetsgivaren inom hotellbranschen målsättninghar att samt-som
fast anställda arbeta viktigtliga ska heltid. det medHon säger äratt

kontinuitet inom hotell där kräver mycket hög service-gästernaett en
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grad. dock fördelaktigtHon det ekonomiskt för företagsäger äratt att
ha deltidsanställda i de tider då osäker på verkligen harärman om man
arbete så det räcker för heltidsarbete.att ett

Arbetets sociala3.8 miljö

Arbetsgruppen

Samtliga deltidsanställda arbetar arbetsplatser har många del-som
tids- eller timanställda. Kvinnan jobbar inom uppleversom omsorgen
inte det problem komma inågra arbetsgruppen. Samarbetetäratt att
fungerar bra. Kvinnorna jobbar i butik upplever däremot inte attsom
det beväntså mycket med gemenskapen. dem berättarEn honär attav
for det chefen.arbetar med Med sin kollega arbetar hon baramesta
någon gång ibland eftersom deras scheman inte överlappar varandra.

jobbarDen andra kvinnan inom handeln hon klararsäger att mestsom
sig själv, samarbete blirså mycket det inte tal Kvinnan jobbarom. som
inom hotellbranschen det lätt komma i arbetsgrupp.äratt attanser en

fungerar berorHur samarbetet mycket på själv, hon.sägeren
Endast arbetsgivaren inom handel upplever ibland det problemäratt

för deltidsanställda komma i arbetsgrupp. gäller främst deDetatt en
deltider.arbetar mycket korta jobbarDe deltid hos arbetsgiva-som som

inom har oftasthotellbranschen jobbat heltid innan och på så sättren
redan kommit in i gruppen.

Information

Det brister för de deltidsarbetande informationen mellan med-ärsom
arbetarna och kollegorna. försöker deni mån det går informeraMan att

det intevarandra alltid det fungerar, berättar kvinnornaärmen sam-
på någonstämmigt. de arbetsplatser kvinnorna jobbar harInte av som

särskilda rutiner kringnågra informationen, enligt dem.man
Arbetsgivama det deltidsanställdaockså går misteattanser som om
informationen. svårt ordna medDet personalmöten mångaär är näratt

arbetar oregelbundnapå tider och det det lätt blir missnöjegör att ett
med informationen, arbetsgivaren inom vården. På grund dettasäger av
kan konflikter uppstå, han.menar
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Engagemang och satsningar

deltidsanställdaFrån de

jobb.mycket engagerade i sinasigintervjuade kvinnornaDe säger vara
jobba,ska kunnaförutsättning fördetInom är att manomsorgen en

Kanske jagdär. kvinnornakvinnan jobbar En säger ärsäger som av
deltidsanställningför engagerad för bara haatt en

mellanskillnader iArbetsgivama upplever inte några engagemang
uppleverdeltid. Många gångerde arbetar heltid och de arbetarsom som

engagerade dearbetsgivarna till och med deltidare änäratt sommer
ofta myckettimanställda visasarbetar heltid tilloch stortettser man

arbetstagaren dettolkar detArbetsgivama sersom omengagemang.
dåarbetsplats och visarinmöjlighet komma på attatt mansom enen

sig från den allra bästa sidan.

arbetsförmedlingenFrån

prioriterat de helt arbetslösaharArbetsförmedlingen attuppger man
självklartblirframför det gäller insatser. Detde deltidsarbetslösa när

hjälpa dessakraft skamycket tid ochså, Det närsäger tar manman.
berättar arbetsförmedlarna.grupper,

så mycketde inte har kunnatArbetsförmedlama upplever göraatt
för timan-lättareför upplever detde deltidsarbetslösa. Man äratt en

del-harställd få heltidstjänst för accepteratänatt enperson somen en
Även mycket tid på de deltids-ned såtidstjänst. inte läggermanom

följamedfrån arbetsförmedlingenarbetslösa, är att uppnoggrannman
med brev till de arbets-Arbetsförmedlingen gårde deltidsarbetslösa. ut

anmäld sökande vidgivare har deltidsanställd är somsomsom en
deltidsarbetslösa har blivitfrågar denarbetsförmedlingen och er-om

varför.och intebjuden arbete under den tidensenaste ommer
och debarnomsorgenhar Vikariepool inomMan ärstartat somen

här bli anvisadeheltidsarbetslösa kandeltidsarbetslösa eller att ta ett
sådant vikariat.

Från arbetsgivaren

arbetsgivarna inte påbransch upplever dessa kvinnorOavsett satsaratt
sina deltidsanställda.
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Arbetsmiljö3.9

deltidsarbetande trivs bra iDe sina arbetsmiljöer, båda kvin-även om
arbetar inom handeln det liteäratt ont utrymmen.norna som omanser

kan aldrigMan gå sidan skulle behöva, de.sägerom man
Arbetsgivama inte några skillnader i arbetsmiljö det gällernärser

deltidsanställda och heltidsanställda.

3.10 Deltidsarbete få in fotensättett attsom

på arbetsmarknaden och arbetsplatsen

deltidsarbete fåAtt in foten på arbetsmarknaden ochär sättett att en
specifik arbetsplats håller alla deltidsarbetande med de kvin-om, men

femtio ellerår äldre negativa till möjligheten del-är är attnor som mer
tiden ska leda till något talar de för gamla och detDe är attattmer. om
i branschden de arbetar, handeln, överhuvudtaget finnsinte någon
efterfrågan heltidstjänster. Kvinnan inom hotellbranschen poäng-av

timanställning visa vad kan och honär sättterar att ett att tror attman
det förutsättning för överhuvudtaget få jobb inom hennesär att etten
bransch.

Arbetsfönnedlama använder ofta denna för fåargumentation att
arbetssökande deltidsarbeten. det fungerar,Manatt ta tror att men en av
dem påpekar i falldet många beror på personkemin.att

Arbetsgivama bestämdhetmed deltidsjobb elleratt ettanser en
timanställning komma på hotell-arbetsplats. Inomär sättett att en
branschen det på medarbetarerotation vilketär stor gör att snartman
har möjlighet söka heltidstjänst ochväl har kommit innäratt en man
fått erfarenhet yrket, receptionschefen.sägerav

3.11 Kompetensutveckling och utbildning

Överlag kvinnorna det kompetensutveckling pådåligt medärattanser
deras arbetsplatser. främst kvinnor inom handeln saknarDet är som
det.

Arbetsgivaren från vården och inom hotellbranschen bedömer att
deltidsanställda får del i kompetensutveckling i utsträckningta samma

heltidsanställda. däremot inte arbetsgivaren inom handeln.Det görsom
Han deltidare deltar i kompetensutveckling i något lägreatt ut-menar
sträckning de heltidsanställda.än ärsom
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för vidareutbildningIntresset inte bland de deltidsarbetandeär stort
kvinnorna. kvinnor arbetar inomDe handeln inte vilken utbild-som ser
ning det skulle skulle kunna dem heltidsanställning ochvara som ge en
de påstår de har åldern sig. Kvinnan arbetar inomatt emot som omsor-

skulle vilja vidareutbilda sig. söker tillHon universitetet dågärnagen
och då, förstårhon inte hur hon skulle klara det ekonomiskt såmen av
länge hon ensamstående med bam.tvâär

Arbetsförmedlama upplever inte det svårt rekrytera deltids-äratt att
arbetande till utbildningar, de får då för det de jobbmestamen ge upp
de har och studera heltid.på har förMan närvarande vikariatmånga
inom vården och vilket beror på arbetstagarna haratt nappatomsorgen,
på utbildning inom för Kunskapslyftet.ramen

Arbetsgivama upplever inte det finns något intresse bland deatt
deltidsanställda för vidareutbilda sig för få möjlighet till tjänstatt att en
med längre arbetstid. vårdenInom har dock de året varitsenasteman
med personal slutar för studera i Kunskapslyftet och det visaratt attom
väl i alla fall det finns vilja hos vissa, enligt arbetsgivaren inomatt en
vården. Frågan bara det för få utbildning ellerär gör attom man om

det välkommet avbrott från vardagen blivit alltettman ser som som
inom vården, han.sägertyngre

3.12 Framtiden

Är det möjligt jobba i framtidenatt mer

handeln deInom deltidsanställda det inte kommer lättatt attanser vara
få heltidsanställning i framtiden. kvinnornaEn berättar honatt atten av

verkligen har försökt få arbeta både hos den arbetsgivareatt mer som
hon arbetar och på praktikplats hon hade tidigare. detMennu en som
verkar helt omöjligt få det, hon.göraatt sägervara

Kvinnan har små barn egentligen inte intresserad jobbaär attsom av
så länge barnen under tolv. Efter det hon dock det kanär tror attmer

finnas möjligheter det inom och skulle det sågöraatt attomsorgen vara
hon skolar sig hon definitivt hon har möjlighet det.göraatt attom anser

kvinna arbetarDen timanställd inom restaurangbranschensom som
och hoppas det ska finnas möjlighet jobba inom detror att när-att mer

åren, helt säker kan inte hon. Branschenmaste säger ärmen man vara,
väldigt konjunkturkänslig och då aldrig hur det går.vet man

Arbetsförmedlama negativt på möjligheterna för de deltids-ser
arbetslösa i framtiden. dagslägetI känns det efter-snarare som om
frågan på deltidsarbete ökar från arbetsgivarna, berätta de. Man upp-
lever arbetsgivarna mycket sällan söker fasta heltidstjänster.att
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handeln de i fortsätt-Arbetsgivama inom vården och ävenattanser
ningen kommer behöva ha deltidsanställningar. Arbetsgivaren inomatt

kan lösa det frivilligvården har dock förhoppning på vägatt manen
eftersom vill arbeta deltid under vissa perioder idet alltid finns de som
livet.

arbetsgivaren behovet deltidsanställningarhandelnInom atttror av
framtiden. talar de ökade kravenkommer öka i Han påattsnarare om

de lediga och det föröppettider, människor vill handla denär är är
flesta under kvällar och helger. han skulle kunna höjaHan säger att en
del deltidare till heltid han då skulle behöva kräva de jobbaratt attmen
främst under kvällar och helger. inte arbetstagarna be-Han ärtror att
redda viset. skulle behöva offra allt för mycketjobba på det Deatt av

bakgrund detta bedömersina sociala liv då, han. Med hansäger attav
deltidstjänstemadet framför allt kommer de korta kommeratt vara som

efterfrågas i framtiden.att
hotellbranschen inte arbetsgivaren det kommer bliInom tror att att

gällernågra förändringar i framtiden det anställningar. Honnärstörre
hållervill höja de deltidsanställda till heltid och för närvarande påupp

det.göra översynatt en av

Vill byta arbetsplatsman

deltidsanställda vill kvar på den arbetsplats där de arbe-De gärna vara
flexibel,Visst måste kvinnorna, detsäger ärtar. vara en av menman

har sig arbetsplats det brytaså väl på svårtnär äratt rotat attman en
Arbetsförrnedlama detta många gånger det svårtgör ärsäger att attupp.

Ävenhjälpa arbetsgivarna signaler detdeltidsarbetslösa. attatt ger om
dettapåär sätt.

fåFlyttning eller pendling för arbetaatt mer

flyttningEndast kvinnorna har kan chans tillövervägt om varaen av en
heltidstjänst. dock det verkligen fåosäker på lättareHon är är attomen
heltidsjobb handeln utanför Stockholm i Stockholm.inom änett
Pendling inte heller alternativ. nödvän-Omettser man som man

digtvis pendla vill i alla fall inte behöva åka city,måste man norr om
säger man

bekräftas också arbetsförmedlama upplever arbets-Detta attav som
sökande mycket ovilliga pendla längre avstånd. Skiljelinjennågraär att

och söder i Stockholm blir här tydlig, berättar hon, villmellan norr man
uppleverabsolut inte arbeta också de arbets-Hon attstan.norr om
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sökande negativa eftersompendla på tvären de kollektiva för-är att
bindelsema inte så goda.är

Vad kan i framtidengöraman

kvinnaEn arbetsgivarna framtideni måste restriktivaattanser vara mer
med övertid för dem jobbar heltid. skulle de job-Det göra attsom som
bar deltid kunde få jobba hon. det gäller små företag,Närtrormer,

hon det skulle bra kunde minska sin arbetstid.säger att ägarnavara om
Då skulle de anställda kunna jobba hon fortsätter med sägaattmer men

detta ekonomiskt fråga för arbetsgivarna och i nuläget verkaräratt en
de inte tycka de har råd det.göraatt att

kvinnaDen ensamstående med barnär attsom anser man som
ensamstående borde ha ekonomiska möjligheter arbeta deltidattsamma

de sammanboende. läget vill hon kunnaSomär är gärnasom som nu
hemma med barnen viss tid, det håller inte ekonomiskt,vara en men
hon. påpekarHon också skulle kunna förbättra möjlig-säger att man

heterna till heltidsarbete kunde ordna med barnomsorg påett om man
och helger. Hon det finns heltidsjobb förlagdanätter säger äratt som

under dessa tider, hon inte kan söka dem eftersom hon inte harattmen
någon kan hand barnen då.tasom om

Kvinnan arbetar inom hotellbranschen det mycketärattsom anser
till arbetstagarna visa sitt intresse för arbeta Honatt att trorupp mer.

inte alla det så tydligt.gör
Arbetsfönnedlama i villFarsta fortsätta på den inslagnagärna nu

linjen med utbildning för deltidsarbetande utveckling avvika-samtmer
riepooler. framtidenI vill kunna bearbeta arbetsgivarnagärnaman mer,

för det ska bli möjligt det formkrävs någonatt attmen anser man av
principbeslut kommer högre uppifrån.som

tidMan också skulle behöva för kunna hjälpaatt attanser man mer
de deltidsarbetslösa. arbetsfönnedlareSom det viktigtär att man upp-

alla inte egentligen vill ha deltidsarbete de verkligenett attmanar som
anmäler de söker heltidsarbete. det lättAnnars hamnaratt ett är att man
i deltidsfällan ofrivilligt, de.menar

Arbetsgivaren inom vården det viktigt gåräratt att utanser man
tydligt med information till de deltidsanställda det finns heltidsjobbnär

söka. Arbetsgivaren inom handeln flexiblare lagstiftningatt attanser en
skulle underlätta för deltidsarbetande vill arbeta Han tänkersom mer.
då främst kravenpå schemaläggningar ska år i förväggörasatt ettom
vilket enligt honom försiktigblir i planeringen. skulleDetgör att man

bättre fick det i tid, då det be-göra närmarevara om man man ser om
hövs personal eller inte.
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Kvinna receptionschef påär hotellett attsom attanser man genom
omplacera förmodligen kan erbjuda många fler hel-resurser en

Äventidstjänst. hon påpekar det viktigt verkligen erbju-äratt att man
der de deltidsanställda heltidstjänstema i första hand. kanDet göraman

intemrekrytering hon och berättarsäger vidare användergenom att man
sig det redan idag.av

1 3 Sammanfattning

Den typiske deltidsarbetande kvinna. I Farsta detär relativtären van-
ligt hon ensamstående. harär Honatt generellt maximaltsett gym-
nasieutbildning och företrädes från någon praktisk inriktad linje. Denna
bild dels de deltidsarbetande har intervjuatsges genom samtsom av
arbetsförmedlare och arbetsgivare.

De deltidsarbetslösa har inte prioriterats arbetsförmedlingenav
under de åren. deltidsarbetslösaDe upplever inte hellersenaste att
arbetsgivarna dem.påsatsar

förIntresset arbeta enligt de deltidsarbetande.att är stort,mer
Arbetsgivama upplever dock inte intresset så hos deras del-äratt stort
tidsanställda. Dock deltidsarbetandeär inte särskilt intresse-man som
rad vidareutbilda sig för få arbetaatt Kompetensutvecklingattav mer.

arbetsplatsenpå saknar arbetsgivaren inom vården ochman, men
hotellbranschen deltidsanställda får delta i kompetens-attuppger
utveckling i utsträckning heltidsanställda. instämmerDettasamma som
dock inte butiksföreståndaren De deltidsarbetslösa inte hellerär
beredd flytta eller pendla några längre sträckor.att

Arbetsförmedlama det för närvarande finns ekonomisktattanser
hållbara alternativ till deltidsarbetslöshet. finnsDet för tillfället antalett
heltidstjänster inom vården söka och i och med Kunskapslyftet haratt
det aldrig varit lättare utbilda sig,att menar man.

Arbetsgivama det ekonomiskt fördelaktigtär ha deltids-att attanser
anställda. Man på samtliga arbetsplatser, hotellet, detutom attanser
krävs deltidsanställda för ska kunna schemalägga personalenatt påman
obekväma arbetstider. dennaAv anledning det itror ävenattman
framtiden kommer behövas antal deltidsarbetandeatt på arbetsplat-ett
serna.

19-0281Arbetslöshetsersättning...13
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Strömstad4

Bakgrund

drygtinvånare,ungefär 000med 10kommunStrömstad är varaven
handelnspelartillnärhet Norgesinförvärvsarbetande. Genom0004 är

syssel-den intenäringsgrenviktigockså ävenFiskeroll. är omstor en
för-Antaletförvärvsarbetande 1996.3 ortensän procentsätter avmer

kvinnordetåren. Främstde ärökat någotharvärvsarbetande senaste
ökningen.förståttharsom

intervjuadeDe4.1

deltidsarbetandeDe

Familjesituation

kvinnor. Depåintervjuats ärdeltidsarbetande ärSamtliga ortensom
hemma-harensamståendeTvå ettoch år.47mellan 24 är varav en

eller make.med sambotillsammansborövrigaoch deboende barn tre

Utbildning

gymnasieutbild-treårigharZS-årsåldemaikvinnornatvåDe är ensom
och denOmvårdnadsprogrammetläst påharsig, denbakomning ena

folk-påvårdutbildningkvinna harhumanistisk linje. Enlästandra har
grundskoleut-har nioårigkvinnornatvåresterandedehögskola och

bildning.
inomkvinnor arbetarhotell. TvåpåarbetarkvinnaEn ett ortensav

handeln.arbetar inomtvåoch ytterligareochvården omsorgen

Arbetsförmedlingen

medarbetsfönnedlare,med tvåjagsamtalararbetsförmedlingenPå en
förmedochochvårdarbetssökande inomför ansvaromsorg enansvar

Varje handläggarehotell/restaurang.ochhandelarbetssökande inom
hälftenungefärdessaAvmed 300 ärgenomsnittiarbetar personer.

villtimanställningdeltidsarbete ellerhar ett sommenensompersoner
verkligen sökerarbetssökandefå etthararbeta Man ytterst sommer.

deltidsarbete.
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Man upplever de deltidsarbetslösa tungjobbade, aldrigatt är vetman
kan nå demnär eftersom de arbetar under så oregelbundna tider.man

Arbetsgivaren

En arbetsgivare för del vården och inomansvarar en av omsorgen
kommunen och arbetsgivare butikschef för butik ingårären en som

bland tiotal i Sverige.ettsom en
Inom vården söker arbetsgivaren främst timanställda kan ryckasom

in vid behov. Man anställer också på deltidsvikariat i stor settmen
aldrig heltid eller fast anställning. handenInom söker personalman

jobbar maximalt timmar.30 delEn de tjänster arbets-storsom av som
givarna söker förlagda under kvällar och helger,är berättar arbetsför-
medlarna. Detta inte det de arbetssökandeär i första hand ärsom
intresserade av.

4.2 typiske deltidsarbetarenDen

Enligt arbetsförmedlama den typiske deltidsarbetarenär kvinna ien
mellan 20 och 60 år. Många gånger har hon haft heltidsanställningen
innan hon fick bam.

Arbetsgivama instämmer också i den beskrivningen. Enligt arbets-
givaren inom vården hon kvinna har familjär och bam medanen som
enligt arbetsgivaren inom handeln kvinnans ålder varierande.är

Arbetsförmedlama berättar de kvinnor timanställda oftastatt ärsom
inte har någon formell utbildning för vården där de oftast arbetar. Det
gäller dock inte de De har någon utbildning har betydligtunga. som

chans få faststörre arbete dem inte har det.att än som
Hos arbetsgivaren inom vården den typiske deltidsanställdeär en

undersköterska. Bland de vanligensom timanställda haräryngre man
treårig gymnasieutbildning. Bland de äldre saknas ofta utbildning men
detta har erbjuda inläsning vårdämnen iunderskö-attman genom av
terskeutbildningen rått bot till visspå del. arbetsgivarenHos inom han-
deln har de deltidsanställda maximalt gymnasieutbildning.
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Arbetssituation4.3

Anställningsform

säsongsanställd ochkvinnaAnställningsförhållandena varierar. En är
motsvarande En35för det i tjänstkommer procent.mesta somupp en

kallastimanställdocksåarbetar inom vårdenkvinnorna är somsomav
anställd med 75andra kvinnan fastin vid behov. Den är procentsen

kvinnornahon ungefär 65 Entjänst. närvarande arbetarFör procent. av
timanställdanställd, medan den andrahandeln fastinom ärär som

vecka.dock ungefär 20 timmarvid behov. Båda arbetararbetar per
grundanställda påvården tillfälligtnärvarande många inomFör är

handelninom vården.Kunskapslyftet, berättar arbetsgivaren Inom ärav
ryckerockså timvikarierfast anställda, harmajoritet sommen manen

in vid behov.

Arbetstider

varierararbetstiderschemalagdaSamtliga kvinnor arbetar på som
kvällar.jobbar helger och inom vårdenmycket. Man även

Arbetsgivarenschemalagda arbetstider.arbetsgivarna harBåda
önskemålhargångerhandeln berättar personalen mångainom att om

ledigsedan kunnaväl arbetar ochfå jobba längre denäratt varapass
tillfredsställa önske-intedetta avseende kan honflera dagar i sträck. I

grund arbetsrättsliga regler.målen på av

på ochheltidaremed avseendeHur arbetsplatserna utser
deltidare

arbetsplatserarbetarintervjuade kvinnorna,Samtliga, deutom en av
deltid.de anställda arbetardär majoritet aven

timan-deltidsanställda ellerdelarbetsgivarna har tillBåda största
ochochanställda mellan 46 75vården arbetar deställda. Inom procent

Arbetsgivarenarbetar 46har tyngdpunkt dem procent.mot somman en
Arbets-kortaste tjänsterna.höja devården har för avsiktinom att upp

någrahöjadet året kunnatgivaren inom handeln har senaste upp av
dock till heltid.dem arbetar deltid,som
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för arbeta4.4 Intresset att mer

Hur vill jobbamycket man

vill arbeta heltid.Alla kvinnor
Arbetsgivaren inom vården upplever det finns många hos honomatt

heltid. villinte vill arbeta de ha lönDäremot gärna motsva-som en som
heltidstjänst, han. berättar vidare det finns deHan attrar en menar som

har haft fast deltid och kunnat få jobba vid behov, haren som mer som
sig kassadagama tagit slut för sedan timanställdgånärsagt attupp som

tjänst och kunna stämpla till heltid.på upplever deHan attsamma upp
verkligen vill arbeta ensamstående kvinnor barnär utansom mer unga

och kvinnor med bam.vuxna
arbetsgivare handeln uppfattar till skillnadDen representerarsom

från arbetsgivaren inom vården, personalen vill arbetaatt mer.

svårt motivera folkLätt eller söka deltidsarbeteatt att

Arbetsförmedlama upplever det kan fåsvårtatt attvara en person som
söker heltidsarbete deltidsanställning. lyckas i de flestaManett att ta en
fall övertala det det åtminstonesäga äratt ta att att ettpersonen genom

och därmedarbete komma in på arbetsmarknaden. Mansättett att
upplever det svårt motivera kanarbetssökande inteäratt extra att som
stämpla till heltid.upp

Arbetsgivaren inom vården har på tiden upplevt det harsenaste att
blivit svårare rekrytera personal till de mycketkorta arbetstidemaatt

haroch han därför för avsikt höja dem detta gäller tjänster 46att om
procent

Ekonomin4.5

hållbara påEkonomiskt alternativ orten

Arbetsförmedlama upplever inte finnsdet några egentligt hållbaraatt
alternativ till deltidsarbetslöshet på Möjligen skulle kunnaorten. man
kombinera ihop flera arbeten, det brukar eftersom fler-svårtmen vara

deltidsanställningar ligger oregelbundnatalet under tider.
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Inkomstens deltidsarbetandebetydelse för de

deltidsanställda lever betraktar förstås inkomstenDe som ensamma
mycket viktigt för sin ekonomi. Bland dem sammanboendeärsom som

bedömde den inte lika viktig, samtliga denäven säger attman som om
det hela viktigt för hushållets ekonomi.ärstora

Varför mervill jobbaman

främst skälet till de deltidsarbetande villDet arbeta ekono-äratt mer
min. En kvinnorna påpekar det också viktigt jobba heltidäratt attav

försociala aspekter, hon närvarande i alla fall arbetarävensett ur om
varje dag och så får den löpande kontakten med människor.sätt

4.6 Vad lönsamtär

För de deltidsanställda

Alla deltidsanställda det lönar sig arbeta vad deän göratt attanser mer
idag. kvinnorna har barn ochIngen små det lönar sigsäger att attav
jobba inte har bam. kvinnornasmå En tvekar docknärmer man av om
det lönsamt deltidsarbeta jämfört med enbart ha ersättning frånär att att
a-kassan. deupplever helt arbetslösa går i första handHon äratt som
från arbetsförmedlingens sida och hon inte har några möjligheteratt

sig till få jobba eller deltaga i någon arbetsmarknadsåtgärd.attvare mer

För samhället

Arbetsfönnedlama det inte kan samhällsekonomiskt lön-attanser vara
med ofrivilligt deltidsarbete. krävs mycket administ-Detsamt extra

ration för klara dem, både för arbetsgivarna, arbetsförmedlingenatt av
och för a-kassan. det för deltidsanställdaDessutom svårt mångaär att
försörja sig på deltidsanställning, vilket kan de fåmåstegöra atten
hjälp från våra andra välfärdssystem, fönnedlama.säger

För arbetsgivaren

Båda arbetsgivarna det ekonomiskt fördelaktigt ha del-äratt attanser
tidsanställda. vården krävs det personal dygnet och dettaInom görom

schemaläggningen skulle bli mycket svår deltidsanställningaratt utan
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verkligen orkararbetsgivaren. också det fåHansäger äratt sommenar
arbeta heltid inom Jobbet och bordevården och är tungt manomsorgen.
kanske Arbetsgivarenoch veckoarbetsmâttet, han.över sägerta se

Äveninom handeln deltidsanställningar.det måste haäratt ett attanser
hon motiverar obekväma arbetstider.det med schemaläggning och När
det gäller de handeln detanställdas ekonomi tycker kvinnan inom äratt
viktigt arbetar deltidpåpeka OB-tilläggenatt göratt att person somen
inom handeln upplevermycket kan klara sig bra på sin lön.väl Hon att
detta främst detilltalar medarbetare. Arbetsförmedlama säger attyngre
förstår arbetsgivarna deltidsanställda. blir många gångervill ha Detatt
lättare ordna pussla med.scheman har mångaatt attpersonerom man

4.7 Arbetets sociala miljö

Arbetsgruppen

deltidsanställda svårigheter medkvinnorna upplever inte någraDe att
komma det delvis harin i arbetsgruppen arbetsplatsen. Man atttror

flesta arbetar deltid.med arbetar inom där degöraatt att man grupper
Gemenskapen timanställd inom vårdengod, kvinnanär även ärsomom
upplever hon ibland utanför eftersom de flesta aktivi-kan känna sigatt

gäller personal fast anställd.ärteter som
Arbetsgivaren kortasteinom vården upplever personal med deatt

deltidema, riktigt väl i46 tjänster, har svårt kommaprocents att
arbetsgruppen. information och det kan bli del gnäll frånDe missar en
arbetskamrater slitet, berättarinte med i det dagliga han.deöver äratt
Arbetsgivaren inom det problem förhandeln upplever inte någraäratt
de deltidsanställda i gemenskapen, det för-komma säger attatt men
modligen beror bara har deltidsanställda på den arbetsplat-att man

hon chefär över.sen som

Information

Varken arbetsgivarna upplever infonnationeller de deltidsanställda att
leder till problem på arbetsplatserna.
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Engagemang och satsningar

de deltidsanställdaFrån

i arbetet råder det inte brist deltidsarbetandeEngagemanget på. Alla ger
intryck och sig engagerade i sina arbeten.sägerav vara

Butikschefen upplever deltidsanställda engagerade. kanHonäratt
jämförainte med heltidsanställda eftersom hon inte har sådana i sin

verksamhet. skulle dock inteHon ha något ännu störreemot ett enga-
och hon det någon visar det, finns det alltidärattgemang menar som

Ävenför och därmed arbetstid. arbetsgiva-störreutrymme ansvar mer
inom vården upplever de deltidsanställda sittvisar iattren engagemang

arbete. påpekar dock det iHan mångt och mycket blir såatt att storen
del verksamheten kring fåde heltidsanställda. Detär ärav snurrar som
dessa har kontinuiteten vilket viktigt, framför alltär närsom man
arbetar inom demensvården.

arbetsförmedlarenFrån

de varit heltMan arbetslösa gått före de deltids-säger äratt som som
arbetslösa. de deltidsarbetslösa kommerFöre också timanställda. Man

inte har haft möjlighet på någotatt göra sätt.att annatmenar man
upplever inteMan har kunnat mycket konkret för desågöraatt man

deltidsarbetslösa. de branscherI där dessa återfinns efterfrågas inte
heltidsarbetande. arbetsmarknadslägetNu har ljusnat något börjarnär

dock kunna jobba med denna har börjat arbetaManävenman grupp.
med datortek på deltid. Inom kommun, och landsting harstat man
också kunnat använda sig s.k. resursarbete för deltidsarbetande iav
ganska utsträckning.stor

Från arbetsgivaren

Kvinnan arbetar inom hotellbranschen arbetsgivarenatt sat-som anser
på deltidsanställda. Hon det forsäger göraäratt tvungen att attsar man

överhuvudtaget få behålla personal kan arbeta på obekvämasom
arbetstider frukostvärdinna. Kvinnan timanställd inomärt.ex.som som
vården upplever inte arbetsgivaren timanställda.på harManatt satsar
inte fått någon del den generella löneforhöjningen honoch attav menar
många aktiviteter enbart gäller dem fast kvinnaanställda. Denärsom

fast anställd inom vården upplever däremot påär att satsarsom man
deltidsanställda. har exempelvisMan gjort alla deltidstjänster till 75om
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itjänster och det gjorde många kunde gå arbetstid. Förattprocent upp
hennes del innebar det dock hon fick gå ned något i tid.att

Arbetsmiljö4.8

också relativt nöjd med och deltidsanställdArbetsmiljön är man som
eller timanställd inte det finns skillnaderupplever beror påattman som

heltid.arbetar del- ellerom man
arbetsgivarna. Möjligen, arbetsgivaren inomDetsamma sägersäger

vården, kan det så arbetar deltid klarar sig bättreattvara en person som
undan arbetsskador.

fåDeltidsarbete in foten4.9 sättett attsom

på arbetsmarknaden och arbetsplatsen

deltidsarbetande deltidstjänst komma påDe är sättatt ett attenanser
sig.arbetsplats och visa påpekar dock detta lättareMan attupp varen

hårda besparingskrav inom exempelvisförut. har så kommunNu man
blivit mycket få vika-och landsting det har svårt något än ettatt att mer

riat.
däremotArbetsförmedlarna upplever det idag har blivit lättareatt

få fot på arbetsmarknaden.för arbetssökande använderManatt en
för få arbetssökande deltidsanställning.detta att att taargumentsom en

deltids-Arbetsgivama intygar eller timanställning absolutatt en en
arbetsplats. Arbetsgivaren inom vården be-komma in påär sätt att en

börjarhur vanligen med jobba timanställdgången är,rättar attman som
under och sjukdom, för sedan kunna söka deltidstjänstersemestrar att

tillfälle heltidstjänst.utlyses. det finns kan sökaNärsom man senare en

Kompetensutveckling och utbildning4.10

Överlag timanställda de har få möj-upplever de deltidsanställda och att
företaget. Kvinnanligheter till kompetensutveckling inom ärsom

har varit det enbart de medtimanställd och så antal år, berättar ärett att
fast fråga för utbildningar och kurser.anställning kommer i Detsom

lite här vikarie i fem och inteblir galet hon, har jag gått årsäger som
andra arbetar inomblivit erbjuden gå kurs. kvinnanDenatt en somens

kompetensutveckling,vården har visserligen fått möjligheter till men
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hon inte intresseradså det eftersom det ofta innebär måsteär attav man
några timmar sin fritid till det.avsätta av

handelnInom berättar arbetsgivaren inte har haft så mycketatt man
kompetensutveckling. tycker det svårt hitta kurserHon äratt att som

de anställda och den verksamhet bedriver. Arbetsgiva-passar som man
inom vården inte någon skillnad deltidsan-pågörattren anser man

ställda och heltidsanställda det gäller kompetensutveckling,när men
däremot bekräftar han de timanställda mycket sällan fåräratt tasom
del kompetensutveckling.av

femTre intresserade vidareutbilda sig, dockär attav personer av en
med reservationen hon tycker det viktigare jobba. De bådaäratt att att
kvinnorna kring 25 år uttrycker ingen entusiasm, demstörre en av an-

inte det bristen på utbildning hon inte får arbetaär göratt attser som
heltid, hon hon har högre utbildning de flestaänattmenar snarare en
äldre. andraDen hon helt enkelt inte har lust sig isättaatt attuppger

Ävenskolbänken igen. på denna upplever de kvinnor närmarort som
sig femtio år de har åldern sig och det föräratt attemot sent attnog
börja studera nu.

Arbetsförmedlama berättar nyligen har kurs påatt startatman en
datorteket ska deltidsanställda möjlighet få datorkunskap.som ge en

hoppasMan detta ska bli för deltidsanställda vidareutbildasättatt ett att
sig.

Enligt arbetsgivaren inom vården de anställda intresseradeär av
vidareutbildning. märks främst intressetDetta for den utbildninggenom

inom Kunskapslyftet. Utbildningen koncentreras tillstartatsom man
vårdämnena på gymnasieskolans omvårdnadsprogram. handelnInom
upplever arbetsgivaren det saknas intresse for vidareutbildning ochatt
kompetensutveckling. honDetta fara till före-ser som en om man ser

framtid.tagets

4.1 1 Framtiden

Vill byta arbetsplatsman

finnsDet ovilja hos de deltidsanställda byta arbetsplats. Intrycketatten
de flesta vill arbeta denpå arbetsplats deär på ochatt ärmer som nu

de trivs på. intryck delas arbetsförmedlama.Dettasom av
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Flyttning eller pendling

med denmotiverarberedd och dettaFlytta inte attär göraatt manman
familjesituation har inte tillåter det.som man

reservationen det intemedPendla kan de flesta tänka sig göra, attatt
kvinnorna harförekommer,för långt. Pendling tillfår Norge en avvara

kräver dockbra.det och hon tyckte det fungerade Dettagjort attatt
kollektiva färd-finns någratill bil eftersom det intehar tillgångman
Arbetsfönned-mellan Sverige och Norge.medel går över gränsensom
pendla. delEnarbetssökande ovilligaupplever däremotlarna är attatt

underdet baraför fungerarvården pendlar till mångainom Norge men
tid.en

Är möjligt i framtidendet arbetaatt mer

väl kanframtiden mycketdet iarbetar hotellKvinnan attsersom
med kommakanske till ochmöjligheter arbetafinnas attatt uppmer,

skahar talatheltidsanställning. Arbetsgivareni att expan-manomen
få arbetadeltidsanställda skaoch har då lovat dedera, att mer.man

förstavården itimanställd inomkvinna arbetar ärDen somsom
blir så lätt.dock inte dethand intresserad arbeta Hon attnatt. trorattav

inte fått demhon harsådana tjänster,Hittills har hon sökt många men
haft förtur till tjänsten,det alltid har funnits någoneftersom annan som

haroch for dethaft fler LAS-dagar honpå grund de än attattt.ex. av
har dra-omplaceringar inom kommunenvarit nödvändigt med när man

nedgit på resurser.
möjlig-positivt påinom handelnBåda kvinnorna arbetar sersom

har ökat depåi framtiden. Konsumtionenheterna arbeta ortenatt mer
Sverige och handlar.åker tillåren tack norrmännensenaste attvare

bådadetalat köpcentrathar gjort harDetta attatt somman omnu
ytterligare.i ska expanderaarbetar

finnas goda möj-det börArbetsförmedlaren inom handeln attanser
den gjort.konjunkturen fortsättertill arbeta heltidligheter att somom

heltidsanställ-tilldeltidsanställningarborde då kunnaMan göra om
vården verkar det kärvt.hon.ningar Inom mermenar

i framtidenVad kan göraman

kvinnanheltidfå jobbai framtiden säker påFör attatt somanservara
inte böröverhuvudtagetinom hotellbranschenarbetar stannaatt man

verkligendearbetsgivarnaden branschen. dockinom Hon atttror om
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ansträngde sig skulle kunna plocka ihop fler arbetstimmar till de som
arbetar heltid.

De arbetar inom vården främst det skulle be-attpersoner som anser
hövas till vården för skulle kunna få arbetaattmer pengar man mer.

detOm så inte kan det och personalen inteär kangöraattnu man
arbeta heltid, borde åtminstone ha lön kan leva på,man en som man

kvinnorna. talarHon också skulle kunna hasäger atten av om man en
fast Vikariepool där garanterad heltid. skulleMan sedanman var en
hoppa olika arbetsplatser vid sjukdom och och detsemester var

förmodan så det inte behövdes någon vikarie den anled-mot att av
ningen skulle kunna gå in på delar särskiltär tungaman som som en

förslag har honDetta framfört till arbetsgivaren, honextra resurs. men
tycker inte hon hittills har fått något gehör för idén. Hon påpekaratt
också det tråkiga i nyutbildad inte kunna få fast anställ-att som ung en
ning flerapå år.

En kvinnorna också den danska modellen med utbild-tarav upp
ningsvikariat något på. Den kvinnan påpekar ocksåatt attsom prova
det mycket viktigt har bra OB-tillägg deltidsanställdär att man som
inom handeln. Detta kan överleva lönenpågör att man som ensam-
stående, det inte direkt blir någotäven över.om

kvinnornaEn efterlyser insatser från arbetsförmedlingen.av mer
inteHon ska behöva helt arbetslös for komma iatt attmenar man vara

fråga för arbetsmarknadsåtgärder. Det blir absurt ska i 10väntaatt man
år få någon hjälp, hon. ska det bli de deltidsarbets-Näratt menar
lösas undrar hon.tur,

kvinna tidigareDen har arbetat butikschef och arbetarsom som nu
timanställd inom handeln arbetsgivaravgiftemaatt gör attsom anser

arbetsgivare vill ha deltidsarbetande.gärna Hon mins-tror attman som
kade arbetsgivaravgifter skulle kunna leda till fler heltidsarbeten på

Hon på så skulle få bort hel del handelorten. att sättmenar man en
längs bedrivs tvivelaktiga företag.gränsen som av

Arbetsförmedlama arbetstagare borde ställaattanser man som mer
krav arbetsgivaren. deHar deltidsanställning kan blisagt att en en
heltid ska inte nöja sig med det bara blir deltidsanställning.attman en

upplever frånMan arbetsförmedlingen det svårttyvärr äratt att göra
något for de deltidsarbetslösa. Möjligheten dryga arbetstiden medatt ut
hjälp resursarbete kommer försvinna vid utgången 1999. Manattav av
hoppas istället arbetsgivarna ska söka fler heltidsanställdaatt om man
märker måste låta personalen arbeta för de skaatt att stannaman mer
kvar på arbetsplatsen.

vårdenInom kommer det behövas modeller för arbete iatt nya
framtiden, arbetsgivaren. tyckerHan skullesäger gåatt emotman mer

årsarbetstid och skulle kunna ha formnågonatt poängsätt-en man av
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siglåsabehövaska motintevillarbetstiden. Hanning att uppmanav
skulledetidag. Han attgörscheman på varasätt ansermansomsamma

ochschemaläggningkringfickanställdadebättre störreett ansvarom
fri-meningsfulltillmöjlighetochvalfrihetfåskulledärmeddeatt mer

möjligheterarbetsgivare störrehonomocksåskulletid. Detta somge
rekrytering.till

deltidarbetarflerhandelninom gärna attArbetsgivaren personerser
föridagtiderlängrejobba något än attskavillhos henne. Hon att man

handeln. Fortsätterinomfinnsdel i allafåpå så momentsätt ta som
deltidsanställda,höja någrakan jaghandlanorrmännen att nogsom nu,

arbetsförmed-medsamarbeteutökatocksåhon. Hon ettsäger tror
förökarutbildningar. Hon närva-anordnandegällerdetlingen när av

skulledetpåpekarhonochdeltidsanställda attdehosrande ansvaret
det.klaraforför delutbildningform attnågonbehövaskunna enav

utbildningerbjudakunnabordearbetsförmedlingen somHon attanser
något.inteochstämplatill göraalternativ att

Sammanfattning4.12

åldrar.olikakvinna iStrömstadideltidsarbetaren ärtypiskeDen en
år.under 25också bland de ärförekommerDeltidsarbetslösheten som

rela-arbetargymnasium.treårigt Manutbildninghögre änhar inteHon
ochsäsongsanställningarmedvanligtdetocharbetstider ärkortativt

timanställningar.
tillnärhetengrundbetydelse påmycketHandeln storär avav

Även restaurangbranschen norrmännenoch utgörhotellför enNorge.
dennafrånkonsumtionenharårenkundkrets. Deviktig gruppsenaste

optimistisk ochbransch. Manrespektive äruppsving inomtilllett ett
kommerframtiden. Dettaiytterligareökakommerden san-attatttror

möjlighe-till vidasåsektorer attdessajobben inompåverkanolikt att
det däremotvårdenökar. Inomheltidsanställningartill pes-merserten

arbe-dehöjaavsiktförhararbetsgivaren attsimistiskt somävenut om
finns någradetinteArbetsförmedlamatiden. attkortastede allra sertar

alternativ påhållbaraekonomiskt orten.egentliga
resursindragningar.gjortårendehar storavårdenInom senasteman

in påkommaförsvårtblivitdet har attmed sigförtharDetta att unga
timvikarier.påarbetsplatserna sätt änannat som

deltidsanställda. ManhanödvändigtdetArbetsgivama attsomser
medfungeraskulleintedetocharbetstiderschemalagda atthar menar
denunderdetupplevtvårdeninomhar attDockheltidsanställda. man

depersonal påbehållaochrekryterasvårareblivithartiden attsenaste
dem.höjaavsiktförharvarförtjänsterna, attkortastallra man
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Samtliga de intervjuade kvinnorna de vill jobbaav attuppger mer.
Arbetsgivaren inom handeln upplever också vill det,att göraman
medan arbetsgivaren inom vården inte håller med det. Hanom menar

många detatt för arbetaär heltidatt inom vården.tungt attanser
Helst allt vill arbeta kvar på den arbetsplats påav ärman som man

för närvarande. För arbeta kan några kvinnornaatt tänka sigmer attav
vidareutbilda sig. Detta intresse arbetsgivaren inomäven vårdenuppger

det finns. Pendlaatt möjlighet, och kan tänka sigser man som en man
pendla både tillatt Norge och inom Sverige. Flytta däremot inteär

aktuellt för någon deltidsarbetande i Strömstad.av

Örebro5

Bakgrund

Örebro Örebro Örebroresidensstadär i län. kommun har närmare
Örebro122 000 invånare 93 000 i Antalet förvärvs-tätort.varav

arbetande uppgår till knapp 55 000 Av de förvärvsarbetandepersoner.
49 kvinnor.är Den offentliga förvaltningenprocent och vårdenär stor

och utbildning också jämförtsamt är med rikets medeltal.omsorg stor
Antalet sysselsatta inom vården och har minskat kraftigtomsorgen

de åren på grundsenaste neddragningar,stora flera andraävenav men
sektorer har minskat. Detta har gjort andelen kvinnor bland deatt sys-
selsatta har minskat aning.en

5.1 intervjuadeDe

De deltidsarbetande

F amiljesituation

de ÖrebroAv deltidsarbetande intervjuats i samtligaärsom utom en
kvinnor. De mellanär 35 och 50 år och majoritet har bam.en vuxna
Två kvinnor arbetar inom vården, och kvinna arbetar inommannen en
handeln och den femte kvinnan arbetar inom restaurangbranschen. Alla

de intervjuadeutom sammanboende.ären av
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Utbildning

den högstagymnasieutbildningpraktiskdeltidsarbetande harDe som
admi-handel ochelleromvårdnadsutbildningexempelvisutbildningen,

nistrationsutbildning.

Arbetsförmedlingen

ochvårdenjobbarintervjuats,arbetsförmedlare harTvå motvarav en
med 250genomsnittjobbar ihandel.och den andre Manmotomsorgen

arbetsgivaremedkontakterde harhandläggare men sompersoner per
antal.lägrehar ett

inskriv-ñärdedel deminstarbetsförmedlama ärEnligt är somaven
sökerdeltidarbetarvid förmedlingen mersommensompersonerna

arbete.

Arbetsgivaren

och konferens-frånkomArbetsgivarrepresentantema restaurang
från vården ochhandeln ochbranschen, från omsorgen.

på obe-jobbapersonal kandelArbetsgivama söker till stor som
Iblandintresseradesökande intedock dearbetstider.kväma Detta är av.

förarbetstider,sådanavill jobbatill inteförklaringfinns att manen
barnpassning.medproblemdet nämligenensamstående med barn blir

folk står i kötill ochdet räcker intenattdagishar tvâPå orten menman
för det.

deltidsarbetarentypiske5.2 Den

kvinnadeltidsarbetarenden typiskearbetsförmedlamaEnligt är somen
och honarbeta nattovillig tillhon ärvilkethar barn ärgör attatt

sammanboende.
kategorierfinns tvåkonferensanläggningenochPå restaurang- av

jobbetharåldernårsdels ungdomar i 20-25deltidsanställda, somsom
huvudsakliga syssel-sinhar detextraknäck, dels kvinnorett somsom

äldre 30 år.för detsättning och änärmestasom
deltidsarbetarentypiskedenhandeln beskriverInom ensomman

precis harbarn eller barnhon småfamilj, antingen harmedkvinna som
hemifrån.flyttat

Även deltidsarbetarentypiskedenochinom vården är enomsorgen
blandgenomsnittsålder,högrehar någotkvinna, annatenmen man
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grund nedskärningar har gjort de blivit uppsagda iattav som unga
enighet med turordningsprincipema. Kvinnan vanligen mellanär 40
och 50 år.

Enligt arbetsförmedlama har den typiske deltidsarbetaren maximalt
tvåårig gymnasieutbildning.en
Även arbetsgivarna den typiske deltidsarbetarenatt har högstuppger

gymnasieutbildning, förutom då det gäller ungdomar extraknäckersom
och många gånger också studerar.

5.3 Arbetssituation

Anställningsform

Två de intervjuade fast anställda,är två har vikariat och timan-av ären
ställd.

Anställningsformema varierar mellan olika arbetsgivare. På restau-
och konferensanläggningen har mycket litenrang- truppman en av

fasta anställda både hel och deltidsanställda. Man har detutöver ett
hundratal timanställda kallar in vid behov. Arbetsgivarensom man
inom handeln har dryga 60 personalen deltidsanställd.procent av som

flestaDe fast anställdaär har också timanställda kanmen man som
kallas vid behov. Representanten för vården arbetar med vikarie-en
pool där alla fast anställda ochär de flesta jobbar heltid. vårdenInom
överlag påpekar han dock majoritet har deltidsanställningar.att en

Arbetstider

Arbetstiden varierar ligger vanligen kring 30 timmar. Kvinnanmen
timanställd jobbarär vid behov och detta mycket ojämnt, berät-som är

hon. Hon upplever docktar det har blivit lättare arbetaatt underatt mer
det året eftersomsenaste och konferensanläggningenrestaurang som
hon jobbar på går bra. Arbetstidema varierar också, hon arbetar helt
enkelt kunden efterfrågarnär det och det kan handla såväl dagar,om
kvällar helger hon.sägersom

demFör jobbar inom handeln arbetstiden schemalagdär undersom
dagtid, kvällar och helger. De deltidsanställda uppfattningenär attav
arbetsgivaren vill ha det förså ska kunna lägga schema.att man

Inom vården jobbar också schemalagt. En de deltidsarbe-man av
tande tycker det synd schematäratt hon arbetaratt gör så oregel-att
bundet. Detta hon hargör svårt kunnaatt något extrajobb vidatt ta
sidan och så fylla tillsätt heltid.om upp
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kvinnaEn arbetar inom vården berättar hon blev uppsagdattsom
drog in på inom sjukvården.när Nu jobbar honman resurserna som

vikarie på deltidstjänst. dess arbetadeInnan hon heltid i yrke.en samma
Hon upplever det blir lite paradoxalt hon har och sedanatt att sagts upp
kallas vikarie och dessutom erbjuds jobba mertid iatt storsom
omfattning.

Samtliga arbetsgivare har schemaläggning och anställda jobbarsom
både dagtid och kvällstid. vårdenInom arbetar också nattetid.man

Mertid

har chanserMan till arbeta mertid detta väldigt beroendeatt ärmen av
Oftast får chans jobbasäsong. under de tider allaatt närman mer

andra lediga och själv skulle viljaär det,gärna sägerman vara man-
jobbar i butik och fortsätter det främst under helger,ärnen som

och innan jul det behövs extrapersonal inom handeln.sommaren som

Hur påarbetsplatserna med avseende heltidare ochutser
deltidare

Samtliga arbetar på arbetsplatser där majoritetutompersoner, en, en av
de anställda också arbetar deltid. Den har flera heltidare iperson som
sin arbetsgrupp arbetar undersköterska på Regionsjukhuset och harsom
många sjuksköterskor i sin arbetsgrupp.

5.4 förIntresset arbetaatt mer

Hur mycket vill jobbaman

Intrycket efter intervjuerna de deltidsarbetande inte främst efter-är att
arbeta 100 Det vill hasträvar trygghet i tjänstenatt procent. ärman en

på så har heltidstjänst i bottensätt jobbargärnaatt man en men om-
kring 70 för kunna välja jobba kännerprocent, att att attmer om man

kan och det behövs för ekonomin. dockMannen helt inne påärman om
jobba heltid, han tycker inte deltid något egentligt alternativ.att äratt

inteDe har fasta arbeten vill främst ha arbete.fastettsom
kvinnaEn talar hon jobbar kvällar och helger eftersomgärnaattom

sambon då kan hand barnen. Hon det svårt ordnata säger äratt attom
barnomsorg och påpekar det svårt för dem inteäratt extraannars, som
har någon anhörig kan hjälpa till med barnomsorg de vill jobbasom om
kvällar och helger.
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förefallerMånga negativt inställda till arbeta inomnattpassattvara
vården.

Samtliga arbetsgivare dedet finns både villpoängterar att som
arbeta och de omfattningvill arbeta i gör.mer som som man nusamma

upplever dålig tala deMan personalen många gånger påäratt attatt om
vill jobba mer.

svårtLätt eller deltidsarbetemotivera folk sökaatt att

Arbetsförmedlama upplever inte det svårt motivera arbets-är attatt
sökande har dagar till heltid del-365 stämpla att ta ettattsom upp
tidsjobb. inte har negativa.De det dock detManär attsom menarmer
många gånger krävs deltids-övertalning för få arbetslös ettatt att taen
arbete. gällerDetta i synnerhet använder sigManmän. argumentetav

deltid arbetsmarknaden forfå foten på fåär sättatt ett att atten
arbetssökande deltidsjobb.att ta ett

Ekonomin5.5

hållbara påEkonomiskt alternativ orten

Arbetsformedlama finns egentliga ekonomisktinte det någraattanser
hållbara alternativ till deltidsarbetslöshet inom de berörda branscherna.
Även detlyckas komma i heltidstjänst så ärom en person upp en
alltid någon deltid. har inte kunnatkommer in på Manannan som en
erbjuda några deltidsstudier, varken i Kunskapslyftet eller på högsko-
lan. heller har det funnits arbetsmarknadsåtgärderInte några harsom
riktat sig till denna grupp.

Inkomstens betydelse för de deltidsanställda

kvinnor sammanboende sin inkomstDe bedömer inteär avgö-som som
rande för hur hushållet ska klara sig. däremot den deltidsarbe-Det gör
tande och naturligtvis också den ensamstående kvinnan.mannen

Varför vill jobba merman

främsta anledningen till de deltidsanställda vill arbetaDen äratt mer
ekonomin. inte bara ekonomin kort sikt. harMan på Man ocksåser
börjat sig för hur bli bara jobbar deltid.pensionen skaatt oroa om man
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kvinnaEn också hon tycker det viktigt socialtpoängterar att äratt rent
jobba. trivsJag med kunder, hon. fortsätter, detmöta Honatt att säger

handlar också framtiden, jag det bra kunna visaärtror att att attom
har haft heltidsjobb vill söka någotett annat.man om man

Arbetsgivarnas upplevelse samstämmig, de flestaär attman anser
vill jobba ekonomiska orsaker. påpekar förHär representantenmer av
handeln de jobbar deltid där många gånger har heltatt accepta-som en
bel lön eftersom har mycket förmånliga OB-tillägg.man

5.6 detLönar sig

För de deltidsarbetande

Samtliga deltidsanställda det lönar sig jobba Ettatt attanser mer. argu-
de har barn vilket de inte har utgifter for bam-är görment att stora att

Flera dock inte det skulle lika lönsamt jobbatror att attomsorg. vara
hade små barn eftersom utgifterna för barnomsorgen dåmer om man

skulle öka. kvinnaEn barnen har hon intesäger näratt är storanu
några utgifter för jobba och hon har inte heller bidragextra att mer som
kan dras hon skulle jobba Den lön jag får kan jag heltutom mer.
enkelt i plånboken, den har beskattats, hon.stoppa även sägerom

harAtt något kan dryga ekonomin med mycketärutman som man
ovanligt. Mannen måste ha många kontakter ochsäger att attman man
helst ska hantverkare.vara

För samhället

Arbetsformedlama deltidsarbetslöshet mångfacetteradatt är ettanser
problem. Som läget finns efterfrågan deltidsanställdapåär stornu en
och timanställda och i och med arbetsmarknadsläget har det varit möj-
ligt för arbetsgivare få personal jobbar Arbetsfönnedlarenså.att som

för vård och detta eventuellt kan upphöratror attsom ansvarar omsorg
behovet arbetskraft ökar, medan arbetsförmedlaren mednär av ansvar

för handel deltiderna där kommer bli fler.tror att attsnarare
deltidsarbeteOm genomgångsarbete tycker inte detett attvar man

skulle några problem behäftade med deltid. detMen ärvara som nu
finns det hela sitt liv jobbar mindre de vill, de.än sägerpersoner som

tämligenMan negativ till reglerna får stämpla tillär attom man upp
heltid. På något detta sken kan jobbasätt att attanser man ger av man

få75 lön högre tjänst.t.ex. Manprocent motsvararmen en som en
upplever del deltidsarbetslösa vill ha inte jobbaatt en mer pengar men
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så mycket detDock nödvändigt ha någotärtror att att systemmer. man
för dem fårvill jobba heltid inte sånt jobb, särskilt påett ortersom men
där det inte få och inom yrken därgår det inte går fåannatatt att annat.

För arbetsgivarna

Arbetsgivama inom och handeln deltidsanställdarestaurang attanser
och timanställda förutsättning för verksamheten. harManär storen
variation och inom handeln veckan. Arbetsgiva-över säsong även över

från och konferensbranschen skullesägerrestaurang- attren man
kunna tänka sig ha fler fasta heltidsanställda inte haratt attmen man
vågat anställa eftersom inteså den konjunkturupp-ännu vetman om
gång branschen kommer fortsätta. Arbetsgivaren frånattgynnatsom nu
handeln skulle helst vilja ha fler deltidsanställda i dag. skulle,Detän
enligt honom, lättare läggadet kassascheman.göra att attvar

Arbetets sociala miljö5.7

Arbetsgruppen

deltidsarbetande tyckaDe verkar samarbetet fungerar bra inomatt
respektive arbetsgrupp. Till del förklaras det arbetar påstor attav man
arbetsplatser där majoritet arbetar under liknade förhållanden. Enen
kvinna arbetar vårdeninom berättar det svårt komma in iäratt attsom

arbetsgrupp bara jobbar kortare tider och upplever honvärsten om man
det jobbar Gemenskap tycker de anställda ocksåär natt.att attom man

de har. Alla jobbar dock arbetsplatser, vilket innebär detstörre att
alltid finns andra arbetar tider.som samma

Från arbetsgivamas sida inte heller några problemstörreser man
vad gäller gemenskap och samarbete, i alla fall inte det gäller denär

jobbar eller Arbetsgivaren75 från vården medgerprocentsom mer.
dock det kan bli del mindre konflikter och tråkig stämningatt en som
har sin grund i någon jobbar deltid. hör iblandMan detnär äratt extra

heltidsarbetande gnäller deltidsarbetande aldrig däröver ärtungt att att
och de inte del det jobbet, berättar arbets-säger att tar tungaman av
givaren. han något talar deltidsanställningar.Detta emotser som som
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Information

deltidsarbetande.deinfonnation,gällerdetProblem uppstår sägernär
de arbetarvårdeninomarbetarsåväl deuppleverDetta som somsom

arbetar inomkvinnarestaurangbranschen. Enochinom handeln som
infor-fackligmissarolyckligtpåpekar dethandeln närär extraatt man

risk med bristenantal dagar. Enjobbar underintemation för ettatt man
rykten.det uppstårlättdetinformation, ärpå är attsäger attmannen,

Även jobbarför demprobleminformationeninom vården ettär som
informationhandlardetallvarligtsärskiltdeltid. Detta närär omom

detinteuppleverArbetsgivamakvinnorna. attpatienter säger aven
informationen.gällerdetdirekta bristerfinns några när

och satsningarEngagemang

deltidsanställdadeFrån

kvinnadeltidsarbetande. Denbland dei arbetetEngagemanget är stort
måstegångermångatimanställdär säger att mervaraman nogsom

har någotinteeftersomtimanställdi sitt jobb attengagerad mansom
påhugg.fårtillhela tiden måstetillbaka på,falla attutan nyamanse

skillnader inågradetinteArbetsgivama upplever äratt engagemang
frånArbetsgivarenheltidsarbetande.ochdeltidsarbetandevad gäller

blandgenerelltdetpåpekarkonferensbranschenoch attrestaurang-
leder i sindetlägre attfinns turtimanställda ett menengagemang,nog

timanställda.behovhargångkontaktadeinte blirdessa nästa avman
iskillnaderegentliganågrahellerhandel intefrånArbetsgivaren ser

jobbardesågångerdet mångaeftersom är att sommenengagemang,
detkunnaskullepositioneransvarsfylldaheltid arbetar på trormanmer

inteövertygaddockanblick. engagemangetvid forsta Han attär omen
vadheltid,deltid ellerjobbarberor på utan mansnararemanom

har.positionvilkenjobbar med och man
deltidsanställda ärvården lutarinomArbetsgivaren attsnarare

dede beror påheltidsanställda. Hanengagerade attattän menarmer
skaolyckligtsynnerligendetDock han attorkar äratt manansermer.

engagerad i sitt jobb.medorkajobba deltid förbehöva attatt vara

arbetsförmedlingenFrån

heltdetidfrämst ärdeArbetsförmedlama ägnaratt somuppger
undantagpåkommerdeltidsarbetslösa sägerarbetslösa. De ärsom

ocksåuppleverManjobb,i alla fall någotde har menar man.man,
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deltidama jobbaär med, de fåatt svåra itung att är att tagen grupp
eftersom inte de jobbar. De skulle behövanärvet attman anser man
betydligt tid för kunna hjälpa dem till arbete.attmer mer

Från arbetsgivaren

uppleverMan inte några skillnader i satsningar deltidsanställdapå och
heltidsanställda från arbetsgivamas sida.

5.8 Arbetsmiljö

deltidsarbetandeDe har inga synpunkter arbetsmiljön gällersom
skillnader för deltidare och heltidare. vårdenInom antyder dockman

det för arbeta heltid.är orkar inteatt Man på medtungt att toppvara
patienterna heltid, kvinna arbetar inom demensvården.säger en som

Inte heller arbetsgivarna några direkta skillnader i arbetsmiljöser
just beror på jobbar deltid respektive heltid. detNär gällerattsom man

timanställda det dock så de alltid kallasär vid behov vilket medatt
automatik för med sig jobbet stressigt. handelnI har främstatt är man
deltidsanställda inom kassalinjen och då det och slit-är ett monotont

yrke kan många deltidsanställda harsamt säga att sämreman en
arbetsmiljö övriga inom handeln,än arbetsgivaren från denuppger
branschen.

5.9 Deltidsarbete få in fotensättett attsom

på arbetsmarknaden och arbetsplatsen

handelnInom de deltidsarbetande absolut deltids- eller timan-attanser
ställning komma in på arbetsplats.är sätt Dock uppleverett att en man

det svårt få heltid, delsär föratt det finns många andra del-att atten
tidare konkurrera med, dels för de inte arbetsgivarenatt villatt tror att

Ävenha heltidsanställda. inom restaurangbranschen det nödvändigtär
börja timanställda kvinnan jobbaratt där, honsom troranser som men
det mycket svårt få heltidsanställningär inomatt branschen.att en
Inom vården verkar ha negativ på deltids- ochman en mer syn

timanställning komma in på arbetsmarknaden.sättett Enattsom
kvinna deltiden aldrig blirsäger deltid och denatt andraänmer en
kvinnan det förr absolutsäger komma inatt på arbets-sättett attvar en
plats för sedan kunna gå i arbetstid, det inteatt så längreärattupp men
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sökt heltid i 10 årberättar hon själv harnedskärningar.med alla Hon att
givit resultathar inte någotoch det ännu.

deltidenanvänder sigArbetsförmedlama sättär ettargumentet attav
intearbetsmarknaden. vidarein foten Defå på säger att vetatt man

antagligendeltidsjobbet,de arbetslösa inte tagithade häntvad omsom
arbets-hade de varit heltheltidsjobbde fåtthade inte utanett snarare

lösa, tror man.
handeln inomupplever det såväl inomArbetsförmedlama att som

heltidstjänst.omöjligt komma in påochvård ärnärmast att enomsorg
restaurangbranschenände,börja i någon ImåsteMan säger man.

måstefå heltidsjobbkunnaaldrigkommer utanatt tror manman,man
olika arbeten.sig kombineralära att

timanställningabsolut deltids- ochArbetsgivama är sättettattanser
arbetsmarknadenarbetsplats och komma in påkomma in på attatt en

ingetbli heltidsanställningdet ska kunnaöverhuvudtaget. Att är somen
konferensanlägg-inom ocharbetsgivarenkan lova, restaurangman

tillbakabra jobb f°ar kommaningen gör ettsäger att menmanom man
heltid här.få fast anställning påräkna medkan aldrig att enman

jobbardet kravhandelnArbetsgivaren inom säger äratt ett att man
överhuvudtaget kanbehov innantider och vidkortareunder man

fun-inom vårdenanställning. Vikariepoolenfråga för fastkomma i en
den blir ledig.kan söka tjänstofta på så närsätt att man engerar

utbildningKompetensutveckling och5.10

tillmöjligheterverkar ha betydligtinom vårdenarbetar störreDe som
handeln och inomde jobbar inomkompetensutveckling restau-än som

detvården upplever intearbetar inomrangbranschen. görsDe attsom
inteupplever deoch heltidare.deltidare Däremotåtskillnad pånågot

syndtycker detproblemfritt. kvinna honhelt Endet ärsäger att attsom
väl och bådaföre patienternasutbildning gårverkardetatt som omnu

kankvar.slitigt för dem Dettadet blir mycket ärär överens att somom
kompetensutveckling, de.avstå frånfå sägeratten

heltids-deltids- ochbehandlarinteArbetsgivama att mananser
kompetensutveckling.tillgäller möjligheterolika detanställda när

Även skillna-handeln det finnsarbetsgivaren inomhär dock attsäger
devilken positionskillnader beror på idessader, att somsnararemen

just arbetar deltid.deltid dejobbar är än att
Överlag negativ blandvidareutbildninginställningen tillverkar vara

vid hoppetverkar klamra sig fastdeltidsarbetande. Mande attom man
nuvarandedenheltid kvar påanställning påfå fastska ärom manen

krävs detskolbänken igenska sig vidarbetsplatsen. Om attsättaman
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garanterad jobbär det intryckett är Några uppleverman som ges.
också hinder i form de oregelbundna arbetstidema detgörav attsom
kan svårt gå kurs samtidigt jobbar.att kursEn gårvara en som man
oftast vissa dagar kvinna och då kanskesäger jag jobbar vecka.en en
Många har också invändningar har med åldern Jag tyckergöra.attsom

det känns svårt studeraatt i min ålder,näratt är kvin-sägerman en av
arbetar inom vården.norna som

Arbetsgivama upplever inte något intresse bland deltids-större
anställda det gäller utbildning. Arbetsgivarennär inom handeln har
gjort inventering for kontrollera intresset for utbildningatt och vissten
fanns det intresse för utbilda sig hanett upplevde inteatt attmen man
ville det skulle kunna leda till någotatt jobb inom butiken.annat
Snarare nöjd med det arbeta hade och visade inte påvar man man man
ambitioner gå vidare. Inom Vikariepoolen iatt vården gör storaman
satsningar på utbildning denna arbetsgivareäven upplevermen att per-
sonalen inte odelat positiv till det.är Han personalensäger uppleveratt

de sviker sina arbetskamrateratt de måste bortanär för utbildning.vara
Han påpekar också vissa äldre inte intresseradeatt är är läraattsom av
sig villDe jobba i lugn och fram till pensionen, detmer. ävenro om
kan år tills15 dess, han.sägervara

1 l Framtiden

Är det möjligt jobba i framtidenatt mer

deltidsarbetandeDe verkar ganska negativt på möjligheternase att
jobba heltid på den arbetsplats de arbetar på. Man uppleversom attnu

det skulleäven bli något så ska många med och slåssom vara om
tjänst. De arbetar inom sjukvården har varit medsamma som storaom

neddragningar och i fortsättningentror kommeratt även hållaattman
igen på inom handelnDe och inom restaurangbranschenresurserna.

det blir svårt jobba heltid.tror att De uppleveratt arbetsgivarna villatt
ha deltidare eftersom det blir lättare lägga schema då.att

Arbetsförmedlama det kommer bli svårt förtror deltidsarbe-att att
tade komma i heltidstjänster i framtidenatt eftersom arbetsgivarnaupp
för närvarande efterfrågar deltidstjänster. Inom vård och ochomsorg
handel kommer det alltid behövas personal på obekvämaatt arbetstider
och inom handeln upplever ökad efterfrågan från kun-snarastman en
der det gäller kunna konsumeranär under de tideratt då ledig.ärman
Någon måste då arbeta under dessa tider. Man arbetstagareattanser

arbetar i denna bransch i betydligt utsträckningstörre idagsom än
måste beredda arbeta under obekväma tideratt kvällar ochvara som
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Är intejobbakunna fåaldrighelger, kommer att manmer.annars man
bransch.borde byta Förarbetsförmedlamaberedd på det att mananser

arbets-och härför utbildningdet krävs många attgöraatt mananser
siktlångskulle möjligenförmedlingen skulle kunna Detgöra nytta.

genomgångsarbe-formnågontill deltidsarbeten blevkunna leda att av
ten.

bli lättaredet kandet intetill arbetsgivarna verkarSer som omman
behovhandelni framtiden.få jobba heltid Inom ettatt snararemanser

detochvårdenfler deltidsanställningar. Inom manomsorgen serav
blivit alltharheltid. Arbetetorkar jobbaproblem många inteett attsom
harpersonalneddragningar. Menåren i och medde senastetyngre man

arbetstider finnsobekvämaochoch kan jobba heltidkompetensrätt
få, vårdrepresentanten.det faktiskt jobb sägeratt

arbetsplatsVill bytaman

problemettidjobbaarbetsformedlarna vill många ärEnligt attmenmer
arbetar på.de Dearbetsplatsvill jobba på den ärde bara som numer
arbetsfönnedlareSomför byta arbetsplats,inte sägeröppna att man.

upplever Detsituationenmycket i deninte såkan göra man.man
arbetsgivare,med sintill talademhandlar attatt uppmuntramest om

menar man.

Flyttning eller pendling

inter-delockande för någonjobb känns inteflytta för fåAtt att ett av
bara föraktuellt flyttablirkvinna det intevjuade. En attattsäger att

har vi gjortoch detflyttat tidigarefår heltidsarbete, vi har närhon ett
han.arbete, berättarmin har fått ett annatman

hon räddkvinnatill.också negativ EnPendling säger ärattär man
förloras på kostnaderi lönhon vinnerpendlade skulle dethonatt om

fritid till pendling,offravill intependlingen. sägerför Dessutom man
man.

framtidenkan iVad göraman

för få jobbakande självadeltidsarbetandede göra attDet attsersom
arbetsgivarenförtydligt ska talagår främst på attattut ommanmer

konkretvisa detocharbetaintresserad även att rentär att meravman
det kommer.extratimmar näratt tagenom
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De deltidsarbetande upplever inte arbetsförmedlingen har gjortatt
något har varit till hjälp för dem inte heller säker påärsom attmen man
det så lätt för demär något. Mangöra uttrycker förståelseatt för atten
arbetsgivare vill ha deltidsanställda ändå del konkreta för-men ger en
slag inför framtiden. Exempelvis arbetsgivaren skaattanser man vara
klar och tydligt och fråga de anställda de vill jobba Denom mer.
kvinna timanställd förelårär ska ha fler korta deltidsan-attsom man
ställningar fastaär kan rycka in vid behov. Honsom men som mer
skulle hadegärna fast timantal åratt veckoarbets-ettse man per men
tiden skulle kunna variera över såsäsongen vecka jobbar 40att man en
timmar, timmar20 medan under vissa veckor inte jobbaren annan man
alls. Dock skulle garanterad viss årsarbetstid. Honman vara tror atten
det då fortfarande skulle fungera med arbetsgivamas planering.

Det finns också invändningar med bara fåremot systemet att man
stämpla till heltid under 365 dagar. En de deltidsarbetande be-upp av

dårättar sig föratt säger gå till ALU-jobb och sedanattman ettupp
det får dagar. blirDet mycket trixande hon uttryckergenom nya som

det.
De arbetar inom vården det främsta problemet deattsom äranser

hårda besparingar har genomdrivits de åren. uppleverMansenastesom
det behövs personal detatt inte finnsattmen pengar.
Mannen talar också det kanske lönt försökatt medgöraattom vore

6-timmars dagar inom vissa branscher. Han tycker det skulle kunnaatt
förena arbetetsätt och fritiden.ett att Men han det vik-vara säger äratt

tigt fortfarande haratt vettig lön så klarar de löpandeman atten man
utgifterna.

Arbetsgivaren inom vården borde sänka arbetstidenattanser man
inom vården. Det konstigtär inte fullt friska människor ska klaraom

jobba heltid det gälleratt kan klara sig på lönen, fort-av attmen man
han.sätter

Inom handeln upplever kraven på heltid och detatt ärman svaga om
så verkligen villär jobbaatt arbetsgivaren måsteman attmer anser man

tala det tydligt för arbetsgivaren. Annars kan ingetom göra, sägerman
han. Han dock konsumtionsmönstrentror kommeratt leda till alltatt att
fler vill handla under obekväma tider vilket riskerar föra sigmedatt att

fler jobbar deltid.än jobbaAtt heltid på så obekväma arbetstider som
det skulle bli frågan inte någon villigtror detatt är göra,om attman
skulle inkräkta för mycket på det sociala livet.

Arbetsgivaren inom och konferensbranschenrestaurang ocksåanser
det viktatt är de deltidsanställdayttersta verkligenatt visar sin viljaav
jobba och kanske borde deatt för vidareutbildaöppnamer attvara mer

sig. Hon framtiden kommer erbjudatror att deltider och timan-att mer
ställning vilket innebär måste klara pussla ihop olikaatt arbe-attman
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försökaunderlätta dettakan attarbetsgivareSom attten. genomman
kandagar såvissaarbetet tillkoncentrera att annanenvaraman

andra dagar.arbetsplats

Sammanfattning5.12

Örebro år ellerkvinna 40deltidsarbetslösatypiska ärdenI är somen
till denkoncentrationhardeltillberoräldre. Detta attstor enman
inte sånedskärningar finnsEftervårdyrkena.inomåldersgruppen

fastfall intei allayrken,kvar i dessakvinnormånga somyngre
sammanboendedebarn ochMajoriteten har äranställda. somvuxna

skahushålletnödvändig förheltderas inkomstintebedömer är attatt
vik-detsamtligatidenfram i ärdock längresig.klar Ser attanserman

grunda sig påpensionen kommereftersomtänka på lönentigt attatt
Örebro bedömerhanochintervjuade ide attärden. En en manav

viktig.mycketinkomsten är
förnågothar haft svårtupplever göraArbetsförmedlama attatt man

vidtaarbetsmarknadsâtgärderhaftintehardeltidsarbetslösa. attMande
arbetssökandesig på dekoncentreravaritoch har atttvungen somman

arbetslösa.heltär
villnödvändighetmedinteintervjuernaIntrycket är att manav

i botten, såheltidstjänstharHuvudsaken attheltid.arbeta är att enman
kaneller villBehövervill.mindrekan arbeta manmanmanomman

anställdaupplever deArbetsgivamaarbetstid. ärisedan gå attuppman
de vill arbetataladåliga på attatt mer.om

på.arbetsplatsdenpå ärvill arbetaHelst nusom manmerman
hjälpkunnaarbetsförmedlamasvårt förmycketdet attDetta ärgör att
håll-ekonomisktfinns någradetinteArbetsförmedlamatill. attanser

deltidsan-hos deViljandeltidsarbetslöshet påalternativ tillbara orten.
intresseradhellerintelåg.vidareutbilda sig Man attställda äräratt av

få arbetaflytta förpendla eller att mer.
deltidsanställda ochhalönar sigdetArbetsgivama attattanser

minska i fram-kommerdetta behovintetimanställda. Man attatttror
efter-öka,kommerbehovethandeln atttiden. Inom atttror snarareman

handeln.öppettider inom Inomkrav påställer allt högrekundernasom
heltidarbetainte orkarproblemetvården är attattsnarast manmanser

neddragningar.efter allakommitdet högagrund tempot somav
detÄven negativa tilldeltidsanställdaoch dearbetsförmedlam är om

heltid.få arbetabli lättareverkligen kommer attatt
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Örnsköldsvik6

Bakgrund

År Örnsköldsvik1996 hade 58 000 invånare drygt 24 000varav var
förvärvsarbetande. Tillverkningsindustrin liksom byggverk-är stor
samhet och skogsbruk. Finansiella tjänster och offentlig förvaltning är
förhållandevis små. Andelen förvärvsarbetande kvinnor lägre förär än
riket totalt, 45 de förvärvsarbetande kvinnor.procent ärav

6.1 intervjuadeDe

De deltidsarbetande

amiljesituationF

ÖrnsköldsvikI har samtliga fem kvinnor intervjuats make ellersom
sambo och minst barn mellan 2 och 21 år borett hemma. Kvin-som

mellan 28 ochär 45 år.norna

Utbildning

Alla kvinna har maximaltutom gymnasieutbildning. kvinnaEn haren
nioårig grundskola och utbildad apotekstekniker.ären

Två kvinnor arbetar inom vården, kvinna arbetar i butik, ien en en
restaurang/storkök och den femte kvinnan arbetar i sim- ochen en

sporthall.
Kvinnorna arbetar på arbetsplatser där de flesta arbetar deltid.

Arbetsförmedlingen

Arbetsfönnedlama arbetar arbetssökande inom vården respektivemot
handel och kontor.

Enligt arbetsfönnedlama söker arbetsgivarna främst yngre personer.
Många arbetsgivare söker deltidsanställda. efterfrågarMan social kom-

vilket arbetsfönnedlamapetens alla inte har. Detta kanatt görauppger
det svårt matcha arbetsgivamas kravatt med de arbetssökandes önske-
mål
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Arbetsgivaren

ochvårdenhandeln ochhotellbranschen,Arbetsgivama representerar
deltidsanställdaandelhararbetsgivareSamtliga storenomsorgen.

arbetar devårdenochhotellbranschensina arbetstagare. Inombland
kortare,någotarbetstidenhandelnomkring Inomflesta 75 ärprocent.

och timmar.mellan 20 30den ligger

deltidsarbetaretypiske6.2 Den

kvinna.deltidsarbetarentypiskearbetstörmedlama denEnligt är en
utbildning.högrehar ingenHon

deltidsarbetarentypiske stämmerbeskrivning denArbetsgivamas av
del-arbetarkvinnorfrämstbilden.givna Detmed denbra är somovan

dock mångaanställdafastde ärvarierar. Avoch åldrarnatid ärsom
vårdeninompåberorarbetsgivarna. Detenligtår,äldre 40 attän man

90-taletbörjanitid. Krisenlängreanställningsstopphafthar aven
för gåiställethotellbranschenstannade inom attockså mångagjorde att

arbetsgivaren.berättargjort tidigare,vidare mansom

Arbetssituation6.3

Anställningsform

timanställda. Fastbåda tvåvårdeninomarbetar ärKvinnorna an-som
arbetar ioch kvinnanhandelninomarbetarkvinnanställda är somsom

försporthallochsim-arbetar i ärKvinnanstorkök/restaurang. som
anställd kommunen.tillfälligtnärvarande av

anställ-fastafrämstbranscher harsamtligainomArbetsgivama
vid behov.timanställdainvårdenningar. Inom tar man

Arbetstider

vid behovryckermycket. Detimanställda varierardeArbetstiden för
underarbetachansharinnebärabrukaroch det störst attatt se-man

16-17butik arbetararbetar iKvinnansjukdomstider.och imestrar som
i veckan.timmar20arbetat drygatidigare haefterveckatimmar attper

lördag.arbetar påhonförutom dåvarje vardagiarbetarHon settstort
innebärvilketstorkök arbetar 75iarbetarKvinnan procent sexsom

kvinnankvällstid harförlagd påarbetstidvarje dag. En ärtimmar som
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arbetar i sim- och sporthall. De tjugo timmar hon arbetar för-som är
lagda mellan 17 och 21.30 varje dag.

Enligt arbetsgivarna alla anställdas arbetstiderär schemalagda under
mycket varierande tider under dygnet.

Mertid

har blivitDet lättare jobba mertid sedan vi blev färre,att kvinnansäger
Ävenarbetar inom handeln. kvinnans arbetar i storkök upple-som som

hon har möjligheteratt arbetastora mertid. Inom vårdenattver upp-
lever dock arbetstagarna det har blivit svårare arbetaatt mertidatt
under de åren.senaste

6.4 Intresset för arbetaatt mer

Hur mycket vill jobbaman

Samtliga kvinnor vill arbeta för två kvinnorna med småmer, men av
barn inte det främsta önskemåletär få arbeta heltid. nöjerDe sigatt
med 75 De timanställda villprocent. är helst ha fast anställning.som en
Det skulle skönt har inkomstatt veta åretattvara sägerman en om, en

kvinnorna. De kvinnor har barn vill helst inte arbeta underav som
kvällar och helger.

Från arbetsförmedlingens sida upplever många tycker detatt attman
bra med deltidsarbeteär längeså barnenett små. Sedan villär man

ha heltidsarbete,gärna inteett ekonomiska skäl.annatom av
Arbetsgivaren inom hotellbranschen uppfattar de allra flesta hosatt

honom nöjda med arbetaär i den utsträckning deatt Degör.som som
vill arbeta främst deär har tjänst på kortare tid 75mer änsom en pro-

och de har bam.cent Kvinnan butikschef uppfattarärsom vuxna som
inte samtliga anställda vill ha heltid,att del vill gå i tid, deten upp men
handlar inte alls alla, fastslår hon. Inom har nyligenom omsorgen man
gått med förfrågan till de anställdaut de vill arbeta Deten om mer. var
bara fåtal verkligen ville det enligtett den förfrågan. Arbetsgivarensom

många harsäger andra syssloratt de också vill kunna hålla påsom
med, kanske hjälper till i jordbruket eller engagerad i kyrkligaärman
aktiviteter.
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deltidsarbetesökasvårt folkmotivera attellerLätt att

ellerdet svårtväldigt olikadet äruppleverArbetsförmedlama äratt om
Arbetsförmedlarendeltidsarbete.folk tillmotiveralätt ettatt ta somatt

få killeomöjligtdetvården att taarbetar attsagtsäger snartattmot en
fallde flestadet ividareberättavården.inom Hondeltidstjänst atten

arbetsgivarendå kansig,visatväl hardelösa sigbrukar när upp
däremotheltidsanställning. Tjejertilltjänstenvälmycket göra enom

heller inteblir detoch dådeltidsanställningmedsigverkar nöja en
mer.

heltidtillstämplakvara-kassedagar ärharPersoner att uppsom
inte har det.dedeltidsanställning änfålättare accepteraatt att somen

arbetssökandefåmycket svårarebetydlig att tadet attAnnars är en
arbets-det fråntyckersammanhangetideltidsanställning. Men attman

delfaktiskt finnsdeihågkommaviktigtsidaförmedlingens attär att en
deltidsanställningar.vill ha ensom

Ekonomin6.5

påhållbara alternativ ortenEkonomiskt

hållbaraekonomisktfinns någradetinteArbetsförmedlama attser
villarbetsmarknadenpå Somdeltidsarbetetill utalternativ orten. ser nu

heltidsanställningar.och intedeltidsanställningarhaarbetsgivarna
dem kom-svårt förvilket dettideroregelbundna gör attarbetarMånga

haft iarbetsförmedlingen inteharUtbildningarflera arbeten.binera
skulledistansutbildningutsträckning,någon attstörre man sermen
någrafunnitsdet harintealternativ. Mankunna attett anservara

deltidsarbetande.försiglämpatarbetsmarknadsåtgärder som

deltidsanställdaför debetydelseInkomstens

deltidsarbetetfråninkomsten äruppleverdeltidsarbetandeDe att
harihop,ekonomin gåfåskafor attviktig trotsmycket attatt manman
tvåfaktiskt behöverfamilj.varje Maniinkomster sägertvå att man

arbetarfamiljernaförsörja sig. Iför kunnainkomster att mannenen av
underinkomstendast harhaninnebärsäsongsanställd vilket attsom

sommarmånaderna.
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Varför vill jobba merman

främstaDen anledning till de deltidsarbetande vill arbetaatt ärmer
ekonomin. Flera dem talar de vill kunna sig någotatt extraav om unna
någon gång. En kvinnorna påpekar också vikten det sociala iav attav
ha fast arbete.ett

Är6.6 det lönsamt

För den deltidsanställde

deltidsanställdaDe upplever det lönar sig jobba kvin-Enatt att mer. av
hon egentligensäger förlorar på arbeta honatt arbetar sånärattnorna

lite hon harHon utgiftergör för barnomsorg och hon pendlarsom nu.
vilket höga bensinkostnader.ger

För samhället

Arbetsförmedlama de har förståelse försäger arbetsgivarna villatt att
anställa på deltid. Det måste bra för dem ha mångaattvara personer

kan pussla med det behövs så inte behövernärsom attman taman
vikarier, Men till de deltidsanställda främstmenar ärman. ser man som
kvinnor betraktar arbetsfönnedlama deltidsarbetet kvinnofälla.som en
När väl har hamnat där upplever det väldigt svårtärattman attman
komma i heltid. delEn de kvinnor söker heltidstor påupp av som
arbetsförmedlingen kvinnor har gått ned tillär deltid då barnensom var
små ha hundraprocents tjänst iutan botten.att När barnen sedan ären

vill i arbetstid,stora det visar sig ofta svårt.man upp men vara

För arbetsgivaren

Samtliga arbetsgivare det ekonomisktär överens fördelaktigtärattom
ha deltidsanställda. Man behöveratt det för kunna arbeta efteratt

scheman och för kunna ha ordinarie personal kanatt täcka in vidsom
och sjukledigheter. detsemestrar Man också viktigt kunnaattser som

Fördela personal från lågsäsong till högsäsong och detta gäller framför
allt inom handeln. Arbetsgivaren inom vården alternativet tillsäger att
deltidsanställningar skulle delade och enligt hennes uppfatt-turervara
ning inte någon intresseradär det.av
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6.7 Arbetets sociala miljö

Arbetsgruppen

de deltidsanställdaIngen eller timanställda upplever det någraärattav
problem komma i arbetsgruppen. de kvinnor timan-Enatt ärav som
ställda berättar hon tycker det kan lite jobbigt alltid behövaatt attvara

sig till ställen. Man kan aldrig själv,sig hon.sägeranpassa nya vara
de flesta fall upplever inteI arbetsgivarna de deltidsanställda haratt

problem komma i arbetsgruppen. arbetar kortare tider,Deatt som
mindre 60 kan ha svårare komma in i gemenskapen,än procent, att
upplever arbetsgivaren inom vården. upplever inte detMan uppståratt
konflikter på grund deltidsarbete.av

Information

deltidsarbetandeDe upplever inte missar information. Arbets-att man
givama dock informationen kan problem. Arbetsgiva-att ettanser vara

inom hotellbranschen har löst det håller infonna-attren genom man
tionsmöten arbetstagarna får betalt för gå på,att oavsettsom om man
arbetar eller inte. Detta de flesta faktiskt kommer på informa-gör att
tionsmötena, han.säger

Engagemang och satsningar

de deltidsarbetandeFrån

deltidsarbetandeDe engagerade i sina jobb. Kvinnan arbetar iär som
butik honmedger engagerad under den tid då honatt nog var mer
arbetade Hon upplever hon aldrig hinner slutföra det arbeteattmer.

hon har påbörjat. blirDet alltid min kollega får slutföra arbe-som som
och då det inte säkert det blir jag har mig,tänktärtet, sägeratt som

hon.
Både arbetsgivaren inom handeln och arbetsgivaren inom hotell-

branschen upplever de deltidsanställda engagerade i sina arbeten.äratt
Arbetsgivaren inom handeln det inte alltid har varit så,attmenar men

hon har lyckats uppnå det personalenatt störreatt ettnu genom ge an-
Arbetsgivaren inom vården upplever däremot de deltidsan-attsvar.

ställda inte i utsträckning heltidsanställda sig isamma som engagerar
arbetet. Hon det beror depå arbetar heltid får bättretror att att som
kontinuitet och därmed har kontroll på vad händer. Hon attsom menar
det automatiskt blir så lägger dem.på Hon sägeratt man mer ansvar

Arbetslöshetsersättning...19-028114
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hinnernegativt de aldrigdeltidare upplever detvidare del attatt somen
källakanarbetsuppgift de har påbörjat. Dettaslutföra envarasomen

till irritation.

arbetsgivarenFrån

deltidsanställda ocharbetsplatsermycketolika hurDet satsarär
vissa ställen räknastimvikariema. Påtimanställda, säger manen av

ställen blir tillfrågadmedan på andraöverhuvudtaget inte, om manman
arbetar inom handelnKvinnanfölja med jullunchvill etc. som upp-

Vi bara någotde deltidsanställda.pålever inte satsaratt ses somman
inom vårdenkvinnorna arbetarhon.nödvändigt Enont somavmenar

bratimanställda bara betraktas någonupplever äratt som somman som
kapa arbetstoppar.på att

arbetsförmedlingenFrån

arbetssökandede tid till deArbetsförmedlama ägnar mestattuppger
arbete alls.inte har någotsom

Arbetsmiljö6.8

deltidsanställ-från denågot anmärka påArbetsmiljön har inte attman
skillnader ifrån arbetsgivarens sida någrainte hellerdas sida. Man ser

heltidsanställda.deltidsanställda ocharbetsmiljö vad gäller

få foteninDeltidsarbete6.9 sättett attsom

arbetsplatsenarbetsmarknaden ochpå

arbets-timanställning komma påellerdeltids-Att är sättett att enen
kritiska tankarmed några uttryckerde flesta Menplats håller merom.

inomtimanställdde kvinnorutifrån erfarenheter. Ensina ärsomav
Kanske harblivitför hennes del inte har någotdetvården säger att mer.

harhon de årenhon, tilläggerinte gjortjag säger att senastemennog,
givitoch det har inteinom vården ochfemtio vikariatsökt omsorgen

den deegentligenfår alltid höra jaghittills.resultat Jag att var som
omplacerasbehövdedet fanns någonvelat ha,hade att person sommen

hon.grund nedskärningarna,på sägerav
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Arbetsfönnedlama deltidsanställningar och timanställ-säger att
ningar komma in på arbetsmarknaden,är sätt uppleverett att men man

det har blivit allt försvårare deltidsanställda få någotatt detänatt mer
under 90-talet.

Arbetsgivama helt klart deltidstjänst eller timanställningser en en
komma på arbetsplats. Enligtsätt arbetsgivarenett inomattsom en

hotellbranschen får möjlighet del hotellkedjans internaatt taman av
rekrytering. Det kan till och med leda till får heltidsarbeteatt ettman
utomlands intresserad det, berättar han. Arbetsgivarenärom man av
inom handeln förvisso kommer den arbetsplatsensäger att man
med deltidsanställning, kan inte förvänta sig det någon-atten men man
sin ska bli tal heltidstjänst. går helt enkeltDet inte inom vårom en
bransch, hon.säger

6.10 Kompetensutveckling och utbildning
deltidsanställdaDe inte de hos arbetsgivaren får tillgång tillattanser

kompetensutveckling. kommunInom och landsting har de senasteman
åren gjort kraftiga besparingar och då finns det absolut inte tillpengar
kompetensutveckling kvinnorna jobbar inom vården.säger en av som

Hur mycket kompetensutveckling har inom olika branscherman
verkar variera, enligt arbetsgivamas uppgifter. Enligt arbetsgivaren
inom hotellbranschen har mycket möjligheter till kompe-storaman
tensutveckling, både i form utbildning och i form få påattav av prova
andra sysslor inom hotellet. arbetar mycketMan med personalen skaatt
kunna arbetar gamla yrkesgränser. Det mindreöver sårbaragör oss
under ekonomiska kristider, arbetsgivaren och det detsäger vårager
anställda möjligheter arbeta tidstörre de så önskar. Inomatt mer om
vården har det blivit mycket lite kompetensutveckling de året,senaste
berättar arbetsgivaren. Hon påpekar dock inte någon åt-göratt man
skillnad på dem jobbar heltid och dem jobbar deltid.som som

visstDet finns intresse för vidareutbildning hos de deltidsarbe-ett
tande får intrycket det omgärdas hinder olikaattmen man av av av
slag. kvinnornaEn visst kunde hon vidareutbilda sigattav menar om
hon bara visste till vad, kvinna mycket väl skullesäger atten annan
vilja vidareutbilda sig, då måste det någon form distansut-men vara av
bildning och tredje upplever det skulle svårt kombineraatt atten vara
studier med arbete, för arbeta vill hon fortsätta göra.att

Arbetsgivama upplever intresset för vidareutbilda sigatt att är
mycket litet bland de anställda. Arbetsgivaren inom vården attmenar
många de deltidsanställda nöjda med det har och därmed inteär ärav
så motiverade sig för få det bättre.anstränga Hon skulleatt att som
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Även arbetsgiva-framåt.arbetsgivare personalengärna attse var mer
liknade dessa.inom hotellbranschen talar erfarenheterren om

Framtiden6.1 1

Är möjligt jobba i framtidendet att mer

förhoppningsfulla det gäller möjlig-deltidsanställda inte såDe närär
vill de kvar påfå arbeta i framtiden. dettaheten Trots stannaatt mer

apoteksteknikeri grundden arbetsplats där de Kvinnan ärär nu. som
arbetsplats där detdock hon skulle vilja arbetagärnasäger att en

anställningska kunna fåkrävs lite hjäma. hoppas honHon att enmer
dethon, såapotek i framtiden, det kommer behövas,på ärsägerett att

i pension inom de åren.många går närmastesom
optimistisk tillrelativtArbetsförmedlaren arbetar vården ärmotsom

i framtiden.deltidsanställdas möjligheter få arbeta Hon tror attatt mer
delkommer behöva anställda folk på heltid när storatt av per-enman

anställnings-tid haftsonalen i pension. har under längregår Man en
harfor med siginom kommun och landsting vilket attstopp man en

mycket ojämn åldersfördelning.
enligt arbets-pessimistiskthandeln det betydligtInom utmerser

fortsättningen kommerarbetsgivarna iförmedlaren. Han ävenatttror
med kan kapavilja ha många huvuden pussla så attattatt ar-man

varitåren harbetstoppar effektivt. Tendensen de attsenaste snarare
arbetsförmedlaren.kortat ned deltidema inom handeln, enligtharman

be-fortsättningen kommerArbetsgivama iäven attattanser man
nödvändigt för kunnadethöva ha deltidsanställda. Man är attattanser

också del-fungerande verksamhet. arbetsgivarnaha En atttroraven
befattningar. talarbli vanligt högre Hontider kommer på attatt ommer
chefstjänst med någonhon inte skulle ha något delaemot att annan.en

varandra bättreoch kunna avlastaDå skulle komplettera varandraman
hon.kan i dag,än sägerman

Vill byta arbetsplatsman

på den arbetsplatsdeltidsanställda skulle helst vilja arbetaDe sommer
bland deAttityden verkar dock någotpå. öppnareär somvaraman nu

arbetar inom hotellbranschen.
går påtillfället ligger förslag inom kommunenFör ut attett som

kom-heltidstjänster.omvandla deltidsanställningar till Dettaskaman
flera olika ställentroligen personalen ska arbetainnebäraatt attmer
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inom kommunen. inte arbetsförmedlamaDetta så lockande förtror är
de arbetar deltid. upplever de deltidsarbetslösa villMan helstattsom

kvar på ställe. Lyckas lägga detta brapå sätt,ettvara samma man upp
fråndet arbetsförmedlingens sida något mycket positivt.ser man som

Flyttning pendlingeller

kvinnorna intresseradeIngen flytta. harManär att attav av anser man
det bra där med familj och trygghet.är, vännerman som ger en

Öm-Pendla kan tänka sig det gäller bara inomgöraattman men
sköldsvik med omnejd, vilket skulle pendlingsavstånd maxi-påettge
malt mil.tre

Vad kan i framtidengöraman

kvinnornaEn det måste komma signaler uppifrån föratt attav menar
ska kunna höja deltider till heltider. Själv hontror attman man som

deltidsarbetslös får tjata verkligen vill arbeta tiddenatt änom man mer
har på Kvinnan arbetar inom handelnpapperet. tror attman som

arbetsgivarna där fortsättningeni kommer vilja personalenäven att att
arbetar deltid. Möjligen skulle de kunna ändra sig de märkte attom
kvaliteten blir och kundtillströmningen därför skulle minska.sämre om

förhoppningEn arbetsgivarna lyser internttjänsterär att utannan
innan går och heltidstjänster del-såut externt, attman annonserar en
tidsanställd kan få chansen heltidsjobb.att ta ett

kvinnorna inom vårdenEn tycker det skulle braattav vara om man
återinförde pooltjänster inom vården. Alltid det någon sjukär ärsom
någonstans, hon fortsätter,och då skulle i alla fall hursäger vetaman
mycket hade varje månad.man

Den kvinna anställd kommunen har förhoppningär attsom av en
deltidema ska bli färre i framtiden. och med så många kommerI att att
gå i pension ungefär samtidigt borde arbetsgivarna ha chans göraatten

deltidstjänster till färre heltidstjänster.om
arbetsförmedlareDen arbetar vården tycker det syndärmot attsom

fåde åtgärder har kunnat använda deltids-att moten av som man
arbetslösa kommer försvinna i december 1999, nämligenatt resurs-
arbete.

Inom handeln arbetsförmedlaren det till del handlaratt storanser om
attityd från arbetsgivare. borde inse folkMan inte tycker detatt atten
lockande behöva gå ned i arbetstid så knappt kan försörjaär att att man

sig, han.säger
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arbetsmarknadsläget ska förbättrasArbetsförrnedlama hoppas såatt
deltidsarbete.de söker heltid inte ska behöva nöja sig med ettatt som

kunnat tacka nej till detSom läget har varit har inte ävenman om man
egentligen heltidsanställning. Arbetsförrnedlama diskuterarvill ha en

fåhär också roll, i synnerhet det gäller arbetssökandesin när attegen
deltidstjänster de sökt heltidstjänst.på atttrots en

deltidsarbetslösa arbetsgivaren inom hotell-hjälpFör att anser
arbetsgivare hjälper debranschen det viktigtär attatt man som an-

attraktiva för andra sysslor inomställda utvecklas så de blir ävenatt att
viktiga han, ochföretag. praktiskaDe ärarrangemangen menarsamma

vettigahär kan arbetsgivaren hjälpa till scheman. Hangöraattgenom
tillfråga deltidsanställdadet viktigt i första hand deocksåsäger äratt att

de heltidstjänst innan går med denvill söka ut externt.om en man
vården i framtiden kommerArbetsgivaren inom att attanser man
schemaläggning där arbetstagarna ibehöva annorlunda större ut-en

arbetstiderna. inte detsträckning idag får bestämma Görän över man
locka till sig människor i framtiden,kommer inte kunnaatt ungaman

befarar positivt till arbetsdelning där får arbetahon. inteHon är en man
Risken kompetens dåinom olika professioner. sägerär tapparatt man

Ävenhon. talar kommunen har förslagarbetsgivaren göraatt attom
alla deltidstjänster till heltidstjänster. dock övertygadHon är attomom

arbeta flera olika arbetsplat-detta kommer innebära ska påatt att man
locka hennes anställda i någondetta inte kommerHon attattser. menar

utsträckning.större

Sammanfattning6.12

Örnsköldsvik kvinnor harSamtliga deltidsarbetande i hemma-är som
boende vill arbeta inte nödvändigt-bam. Intrycket är att man mer, men
vis heltid. gäller i synnerhet de kvinnor har små bam.Detta som

finns ekonomisktArbetsförmedlingen upplever det inte någraatt
deltidsarbetslöshet Heltidsarbeten efter-hållbara alternativ till på orten.

frågas utsträckning i de aktuella branscherna. vår-i mycket liten Inom
anställnings-den arbetsgivare har sedan länge haftoch omsorgens man

kortatoch inom handeln har dragit ned på personal ellerstopp man
arbets-deltidema. Arbetsförrnedlama har inte kunnat erbjuda några

finnsmarknadsåtgärder lämpade för deltidsarbetande och detärsom
arbetarinte heller något utbud utbildningar demsom passar somav

deltids-deltid. Dock verkar inte intresset för utbildning bland de
kunnaanställda Visserligen talar del de skulleså stort. attvara en om

omgärdas hinder. Kompetensutveckling hos arbets-studera, detmen av
inte utsträckning enligt de deltids-givarna förekommer i någon större
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arbetande. Detta med bildden samtliga arbets-stämmer överens som
givare utom en ger.

flyttaAtt för få heltidsarbete inte aktuellt för någon deatt ärett av
intervjuade kvinnorna. har sin familj och kännerMan sig trygg

Pendla kan tänka sig, det handlar begränsadeorten. man men om
sträckor maximalt 3 mil. Enligt arbetsfönnedlama finns också en
ovilja pendla utifrån stadensatt centrum.

Arbetsgivama det nödvändighet ha deltids- ochattser som en
timanställningar. kommer behöva detMan i framtiden förävenatt att
verksamheten ska kunna fungera, säger man.

Jämförelse7 mellan de olika orterna

mångaI avseende de fyra där intervjuerna har lika.är Detägtorter rum
inom branscher har deltidsarbetandeär och det ärsamma som man

kvinnor till del de deltidsarbetande. Arbetsförmed-största utgörsom
lama upplever inte de har kunnat så mycket för de deltids-att göra
arbetslösa på någon ort.

Vissa skillnader verkar dock finnas. fårI Farsta intrycket attman
har kommit längst. Man erbjuder de deltidsarbetslösa datortek ochman

också från arbetsförmedlingens sida det finns ekonomisktattanser
hållbara alternativ till deltidsarbetslöshet. finns både utbildningarDet
inom Kunskapslyftet och heltidsanställningar inom vården. Så inteär
fallet på övriga Arbetsgivama inom vården på de andraorter. orterna
börjar dock det kommer krävas rekryteringar i framtiden. Föratt attse

kunna rekrytera kompetent personal kommeratt tror att attman man
behöva schemaläggningar fråga komöver Denna påetc. samt-se upp
liga i Farsta.orter utom

verkar finnasDet tendens till deltidsanställningama i Ström-atten
Örnsköldsvik Örebro.stad och kortare i ochFarsta I Strömstadär än

har den kommunala förarbetsgivaren dock avsikt höja arbetstidenatt
för de arbetar de allrapå kortaste tjänsterna 46 procent.som

kunnaEtt få heltidsanställning kansätt pendlaratt atten vara man
till där det finns heltidstjänster. överlag ovilligDetta till.ort ären man
Intrycket dock något positiv till pendla iär Strömstadäratt attman mer

Örnsköldsvik Örebro.och i och KanskeFarsta vidän är man mer van
pendling på mindre kan också hängaDet med ande-orter. attsamman
len med körkortsinnehav varierar på de olika orterna.personer

Situationen på arbetsmarknaden skiljer sig åt inom handeln. Iäven
Strömstad verkar det det går uppåt. del kundernaEn storsom om nu av

åker till Sverige för handla billigt.är Detta de del-norrmän attsom ger
tidsanställda inom handeln i Strömstad förhoppningar fram-stora
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Örnsköldsvik verkar det så handeln kommertiden. I attattsnarare vara
omfattningminska på personal och dra ned på deltidema i änän större

gjort.redan harman
främsta intrycketskillnader här har pekats på detdessaTrots ärsom

de fyraändå situationen relativt lika för deltidsarbetslösaäratt
orterna.
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Bilaga 4

Kostnadsberäkningar och finansiering

I denna bilaga redovisas kostnadsberäkningar med avseende
utredningens forslag. Det har under arbetet framkommit det finnsatt

brister i det underlag och de modeller krävsstora för exaktattsom mer
bedöma kostnader förknippade med arbetslöshetsförsäkringen.ärsom
Utredningen vill därför betona kalkylema med nödvändighet måsteatt

ifrånutgå uppskattningar och inte kan baseras på säkra uppgifter. Ana-
lys och beräkningar gjorda avdelningsdirektörär Fredrik Jansson vidav
AMS utredningsenhet.

Sammanfattning

Arbetsmarknadsstyrelsen har tillgång till omfattande databaser med
information individuella arbetslöshetsperioderöver och hur mycket
ersättning har betalats till enskilda under olika perio-utsom personer
der. denna bilagaI redovisas diverse beräkningar vilka kostnadernaav

for ersättning vid deltidsarbetslöshetär tillfälliga timanställningar och
tillfälliga jobb. En modell for hur kostnaderna förändras med olika an-
taganden arbetsmarknadens utveckling och regelförändringarom pre-
senteras.

Kostnader för deltidsarbetslöshet

delEn dem registrerade deltidsarbetslösa iär AMS databasav som som
för arbetslöshetsperioder saknar ersättning. Få saknar ersättning då de
placeras i kategorin för deltidsarbetslöshet, del kvar-men en personer
står i kategorin längre uppbära ersättning från arbetslöshets-utan att
kassa. Databasen redovisar överskattning deltidsarbetslöshetenen av
med omkring 25 procent.

Publicerade uppgifter kostnader för deltidsarbetslöshet svåraärom
få Definitionen på vad deltidsarbetslöshetatt tag också dif-är ärsom

fus. deltidsarbetslöshetHur ska definieras i datasystemen angelä-är en
uppgift borde studeras Beräkningarna i utredningennärmare.gen som

15 19-0281Arbetslöshetsersättning...
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fördeltidsarbetslöshet räknasutgår ifrån operationell definition dären
uppburit arbetslös-under sammanhängande veckortrepersoner som

denbetalats under färre dagarhetsunderstöd, och där understödet änut
enligt omräk-heltidsersättning berättigad tillskullepersonen vara
ersättning harningstabell. Perioder heltidsersättning eller ingenmed

räknats bort. förfaringssättet inte varit möjligtMed har det att separera
myckettillfälligt timanställda från deltidsarbetslösa då de i databasen är

lika.
detta räkna uppgickKostnaden för deltidsarbetslösheten med sätt att

de studerade åren.i genomsnitt till miljoner kronor år under4 569 per
varierar mellangenomsnittliga kostnaden och dag 426-Den per person

förför den studerade perioder Dagpenningen 1998492 1994-1998. är
betydligt högre under de tidigare åren.än

for arbetslöshetskassor.Motsvarande beräkningar har gjorts Enäven
Skillnadernaoffentliga kassor. iuppdelning har skett på privata och

arbetslöshetskassor små.kostnader mellan privata och offentliga Denär
genomsnittliga dagpenningenfrämsta skillnaden ligger i den ärsom

den privata sektorn.högre för jobbat i Degruppen av personer som
kassoma fler ersättningsdagar år.privata tenderar också ha någotatt per

deltidsarbetslöshetSimulerade kostnadsfdrändringar för

deltidsarbetslöshetersättning förMed kalenderveckors52gräns omen
direkta be-skulle direkta medde kostnaderna minska 40 Denprocent.

flertal indi-sparingen skulle då miljoner kronor år. Ettl 828 pervara
effekter for arbetslöshetsförsäkringenrekta ökar kostnadernasom

emellertid tänkbara.ökning antalet heltidsarbetslösa ärgenom en av
utsträckningSärskilt viktigt för bedömningen i vilkenär personerna

deltidsarbetslös-kommer få heltidsarbete, fortsätta på deltid utanatt ett
arbetsmarknads-erbjudashetsersättning, bli heltidsarbetslösa eller ett

arbete.politiskt för underlätta omställningen tillatt ett annatprogram
heltidsarbetslösa eller deltar i arbets-främst den del blirDet är som

betydelsefull för kostnaden.marknadspolitiska ärprogram som
marginaleffekten kan bli förräkneexempel visarEtt storatt personer

kan öka arbetstid. tjänar ekonomiskt påinte sin Få attsom personer
iställetfortsätta arbeta deltid ersättning i förhållande till bliatt attutan

heltidsarbetslösa. Effekten kan emellertid motverkas exempelvisav
strikta regler för utsträckning har sigi vilken rätt sägaatt uppen person
från deltidsarbete och erhålla heltidsarbetslöshetsersättning.ett

kostnadsökning-räkneexempel genomfördes de indirektaTvå av
demrimlig bedömning 20En grän-är procentatt passerarav somama.

nyinflödet till deltidsarbetslöshetblir heltidsarbetslösa och attsen
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minskar till 90 000 år. Den totala ökningen kostnaderna skulleper av
då bli miljoner776 kronor år. dessaAv kostnader beräknas 466per
miljoner kronor belasta arbetslöshetskassan och miljoner kronor310
belasta anslaget för arbetsmarknadspolitiska åtgärder A2-anslaget. I
den händelse alla dynamiska effekter till följd ändrat beteendeatt av-
från Företagen eller de deltidsarbetslösa starkare incitamentatt genom
lyckas öka sin arbetstid till heltid uteblir blir kostnaderna högre.-
Kostnaderna skulle då uppgå till totalt 2 155 miljoner kronor varav

294 miljoner belastarl arbetslöshetsersättningen och miljoner862 A2
anslaget. Detta något besparingenär medstörre än sättaatten summa

vid 52 veckor.gränsen
Utredningen har också beräknat hur kostnaderna för arbetslöshets-

försäkringen skulle förändras med årlig minskning deltidsarbets-en av
lösheten med under femårsperiod med dels förändrade,procenten en

oförändradedels regler. Jämfört med i förhållande till oföränd-1998en
deltidsarbetslöshetrad skulle kostnadsbesparingen tilluppgå samman-

Överlagt 216 miljoner kronor med oförändrade regler. tiden skulle
emellertid kostnadsminskningen tendera till viss del ätasatt upp av en

dagpenningökad till följd löneutvecklingen. Med årlig löne-av en
ökningstakt på l skulle efter fem år kostnaderna för utbetaladprocent
dagpenning ökat med 2,7 vanned den verkliga minskade kost-procent
naderna endast skulle bli omkring hälften. Med förändrade regler skulle
istället den sammanlagda kostnadsbesparingen bli betydande. Med en

bedömningrimlig utvecklingen, där inflödet deltidsarbetslösaav av nya
blir 90 000 år och 20 dem faller för 52-veckors-procentper av som

blir heltidsarbetslösa skulle dengränsen ackumulerade besparingen
femunder år bli 6 036 miljoner kronor, jämfört med års deltids-1998

Ävenarbetslöshet och oförändrade regler. skulle kostnaden ökanu
något till följd löneökningar effekten marginell i förhål-av men vara

tilllande besparingen.

Tillfälliga jobb

Utredningen har effekterna på deltidsarbetslösheten haft iutöver upp-
drag studera tillfälliga jobb. Som med tillfälliga jobb haratt personer
räknats dem varit inskrivna arbetslösa vid förmedlingen minstsom som
två gånger under år och har haft arbete däremellan. Kostna-ett ettsom
derna något underskattade eftersomär definitionen inte fullständigt
täcker tillfällighetsmarknaden. Antalet med arbetslöshets-personer
perioder avbrutna med tillfälliga jobb något högre under 1997 änvar
1998, 120 000 90 000. Minskningen följer sannolikt det förbätt-mot av

arbetsmarknadslägetrade mellan de två åren. Under hade1997 varje
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i genomsnitt jobb med genomsnittlig tid1,9 på 10,1 veckorperson en
styck. Under 1998 antalet jobb 2,1 och den genomsnitt-var per person
liga tiden längre, veckor jobb. kostnaden förnågot 10,8 Den totalaper
arbetslöshet kringgärdat tillfälliga jobb uppgick under 1997 tillsom
4 278 miljoner kronor. Med det minskade antalet kostna-personer var
den under miljoner kronor. den händelse arbetslösheten1998, 3 063 I i
samband med tillfälliga jobb istället skulle minska med årli-procenten

skulle kostnaderna jämfört med minska med1998 sammanlagt 150gen
miljoner kronor. till ökadMed hänsyn lönenivå skulle kostnadernaen
öka med ytterligare omkring 2,7 procent.

Vad väcker viss förvåning möjligtvis den relativtär storasom
minskningen med tillfälliga jobb avbrutna med arbetslöshetav personer
mellan och Utifrån de diskussioner ofta förs1997 1998. eko-attsom
nomin tillfälliga jobb hade kanskegår förväntat sigmot mer av man
den utvecklingen. Resultaten dock inte varandra.motsägermotsatta
Undersökningar med tillfälligavisar jobb har chan-störreatt personer

få jobb arbetslösa har,vad jobb ocksåän även nästaatt ärser nya om
tillfällig således möjligt del växlar mellanDet är störrenatur. attav en

kortare jobb mellanliggande arbetslöshet.utan

Kostnadsberäkningar

Arbetsmarknadsstyrelsen har tillgång till omfattande databaser med
information individuella arbetslöshetsperioder och hur mycketöver
ersättning har betalats till enskilda under olika perio-utsom personer
den det följande redovisas diverse beräkningar rörande kostnadernaI

deltidsarbetslöshet tillfälliga timanställningar och tillfälliga jobbsom
belastar arbetslöshetsförsäkringssystemen. Beräkningarna bygger på
operationella definitioner skapade tillfälligt för utredningen. Närmare
studier bör i framtiden på för definiera hurAMS kostnadernagöras att
för olika tillfälliga perioder arbetslöshet ska beräknas.typer av av
Oklarheter följer den databas redovisar perioder arbets-attav som av

HÄNDELlöshet och programdeltagande inte helt synkroniseradär
med den databas redovisar utbetalningar frånAKSTAT, arbetslös-som

Databasema lämpar sig väl för frågeställningar den utredningentypav som
har besvara och för många andra frågor samhällsintresse därtill.att av
Utnyttjandet databaserna till ställa specialiserade frågor ändåatt ärav
förhållandevis begränsat. Antalet med direkt tillgång till databasernapersoner
och med kunskap hur material plockas och bearbetas litet. dennaAvärutom
anledning det svårt finna på till enkla frågorär att utansvar synes en
omfattande programmeringsinsats. Eftersom databaserna hellerinte är
synkroniserade bearbetningar relativt mycket tid i anspråk.tar
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registrerings-databaserna innehåller diversehetskassoma, och bådaatt
särskilteftersläpning. Alldelesfel och i vissa fall inte obetydligen

deltidsarbets-vid beräkningenkommer problemet uppmärksammas av
löshet nedan.

framträdande position i ka-Deltidsarbetslösheten fått relativthar en
med jämförelseföljande. Analysen inledspitlet struktur är envars

deltidsarbetslöshet imellan variabeln förmellan överensstämmelsen
HÄNDEL deltidsarbetslöshet iför AKSTAT.och utbetalad ersättning

deltidsarbetslöshet videfinitionenDärefter följer den operationella av
antalet dagar totalttillämpat och utifrån denna beräkningar ersättaav

dag,under utbetalat belopp,åren 1994-1998, ersatta perpersoner
modell för beräkningargenomsnittlig och dag.ersättning Enper person

arbetsmarkna-med olika antagandenhur kostnaderna förändras omav
därefter.följerdens utveckling och regelförändringar Rapporten av-

omfattningenkostnaderna ochslutas sedan med kapitel rörandeett av
tillfälliga jobb.

Deltidsarbetslösa

deltidsarbetslösa.redovisar inkluderasden månadsstatistik AMSI som
inskrivna vid för-Antalet deltidsarbetslösa, utgörs personersom av

mindre önskadmedlingen anställningsförhållandemed änsom ger
sökandekategori med kodnummerarbetstid, registreras i särskild 21.en

kategorin inkluderarRegistreringsdirektiven medför ävenatt personer
deltidsarbetslöshet. gäller särskiltinte för sinhar ersättning Detsom

få deltidsarbetslöshetsersättning.inte uppfyller kraven fördem attsom
nöjdaarbetsmarknaden de intehar position påDenna ärsomgrupp en

kostnaderna för deltids-påverkar inte direkt de statligamed demen
uppfattning bland fönned-arbetslösheten. emellertid allmänDet är en

för deltids-berättigade till ersättninglingspersonal få inte äratt som
kunskapsuppbyggnaden ocharbetslöshet kategori.placeras i denna För

det intressantkvalitetssäkring den fortsatta analysenför är att stu-av
följande redovisar ide inskrivna i kategoridera 21 Detnärmare.ärsom

kategori deltidsarbetslösa ivilken utsträckning i 21 ärpersoner ensom
den operationella definitionbemärkelse ligger i närheten somavsom

används i analysen.senare
representativt urval tiondeJämförelsen bygger på ett av var person

HÄNDELi under vecka 20, 1995 och 1998.inskriven i kategori 21
i slutet maj 152 000Månadsstatistiken visar 1995att personerav var

inskrivna underinskrivna i skat och antalet 130 00021, motsva-var
för vecka infaller i mitten maj,vecka urval 20,rande 1998. Vårt som av

Därefter hämtadesutgjordes respektive 100100 1315 personer.av
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AKSTATinformation Tabell redovisar hurlom samma personer ur
del de sökande hade deltid,ersättning på heltid ellerstor samtav som

hur många saknade ersättning. tabellen redovisas detI ävensom
genomsnittliga antalet utbetalade ersättningsdagar under veckan. För att
hantera problem med eftersläpning eller andra felregistreringartyper av
användes fönster sju veckor för utbetalningarna. Såledesett om spara-
des infonnation utbetalningar från vecka 17-23. Enom person som
erhållit mindre hel ersättning under hela denna tid räknadesän som
deltidsarbetslös. fått periodenPersoner hel ersättning under helasom
räknades heltidsarbetslösa och inte fått ersättningsom personer som
alls under perioden saknar ersättning. finns viss minsk-Detsom en
ning antalet ersättningsdagar de deltidsarbetslösa hämtat utav som
under veckan. kanDetta hänga förbättrat arbetsmark-med ettsamman
nadsläge. Vi också det finns visst antal äratt ettser personer som
registrerade deltidsarbetslösa får heltidsersättning.som men som
Mängden sådana har minskat mellan åren.personer

Resultaten visar del dem deltids-registreradeäratt en av som som
arbetslösa saknar ersättning. Antalet ökar dessutom mellan åren. Detta

till förmedlamas intryck det endast medmotsäger ärattsynes personer
till ersättning placeras i kategorin for deltidsarbetslösa.rätt När-som

analyser visar det endast 5,7 dem placeras iäratt procentmare av som
ersättningkategorin aldrig haft finns detDäremotsom personer som

fortfarande finns inskrivna i kategorin längre uppbära ersätt-utan att
ning från arbetslöshetskassa. Slutsatsen de placeras i kategoriär att som

sannolikt har21 ersättning vid placeringstillfället delstörreattmen en
har blivit med sin ersättning eller har lämnat deltidsarbetslöshetenav

ha blivit avrapporterade. Såtillvida fönnedlamas uppfattningutan äratt
riktig, detta ställer naturligtvis till utifrånbekymmermen om man
HÄNDEL vill uttala sig kostnaderna för deltidsarbetslösheten.om
HÄNDEL överskattar deltidsarbetslösheten med omkring 25 procent.

Stocken deltidsarbetslösa, dvs. det genomsnittliga antalet personer
får ersättning under viss dag, studeradeuppgick under densom en

veckan till1995 50 200 och under personentill 321998 400personer,
Jämförelsen kommer ligga till grund för kvalitetsbedömning deatt av

2AKSTAT databas för utbetalda medel ifrån arbetslöshetskassorna.är en
3 denna analysI studerades deltidsarbetslösa helaunder tidenpersoner som var
februari-april under Restriktionen1998. de skulle fått någonattvar
utbetalning från arbetslöshetskassa under de månaderna, äventre
heltidsunderstöd räknades in. såledesKraven mycket löst ställda.var
4 Stocken har beräknats antalet fått ersättning dividerat medsom personer som
andelen dagar vecka. beräknades, 6202.19/5För 1995 114ersatta per

och for50 200 1998, 84 4501.92/5 32 400.
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genomsnittliga dagpenningen förresultat räknas fram nedan. Densom
deltidsarbetslösa under kronor dag, under 1995de 1995, 434var per

kanden kronor dag. Det väsentlig ökning inte496 är en somvar per
löneutveckling, förändringar ersättningsgradförklaras enbart med och i

och minimal dagersättning.eller i nivån maximalav

sökandekategoriTabell Jämförelse mellan deltidsarbetslösa21 i
HÄNDEL och ersättningsmarkering för vecka underAKSTA T 20 1995i
och 1998.

1995 1998
Antal Ersättningsdagar Antal Ersättnings-

vecka dagarpersoner per personer per
vecka

ersättning 360 O 130 031 43Ingen
Deltidsarbetslösa 620 2.19 450 1.92114 84
Heltidsarbetslösa 4.93 6905 170 2 4.91

antal regist-Totalt 151 150 130 270
deltids-rerade som

arbetslösa
Dagpenning 434 kr 496 kr

Kostnader för deltidsarbetslöshet

förPublicerade uppgifter kostnader deltidsarbetslöshet svåraär attom
Definitionen deltidsarbetslöshet också diffus.få på vad är ärtag som
finns ingen riktig definition och intresset har varit märkvärdigtPå AMS

ilågt under hela 1990-talet. deltidsarbetslöshet ska definieras data-Hur
uppgift detangelägen borde studeras Iär närmare.systemen somen

följande beräkningar med hjälp operationell definition,ska göras av en
särskilt skapad för detta tillfälle. ska inte betraktas slutgiltigDen som

just möjlig definition bland flera.utan ses som en
underDeltidsarbetslöshet har operationaliserats person somsom en

arbetslöshetsunderstöd, och därsammanhängande veckor uppburittre
färreunderstödet betalats under dagar den heltidsersättningänut per
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skulle berättigad till enligt omräkningstabell. Perioder medsonen vara
bort.5heltidsersättning eller ingen ersättning har räknats

tabellI nedan redovisas resultaten ifrån representativt2 urvalett av
inskrivnal00:e i AKSTAT någon gång sedan 1994. Förvar person

varje år utbetalat belopp,1994-1998 redovisas; totalt antal ersatta
dagar, ochdag den genomsnittliga ersättningenersatta personer per per

och dag. redovisasPå sista raden dessutom de genomsnittligaperson
värdena under alla fem åren.

Tabell Beräkning total kostnad, antalet dagar år,ersattaav per
stocken och dagpenning deltidsarbetslösagenomsnittlig för under pe-
rioden 1994-1998. Beräkningarna bygger på urval I 00:eett av var

iAKSTAT.person

År Total kostnad, Totalt GenomsnittligErsattaersatta
milj. kr. årdagar dagpenning, krper personer per

dag stocken
1994 4 320 900 80010 115 38 427
1995 4 730 10 884 000 70041 435
1996 4 510 10 582 600 40 600 426
1997 4 726 10 547 800 40 500 448
1998 4 406 8 962 300 34 400 492
Snitt 5694 10 279 700 39 400 444

deltidsarbetslös harNot: Som räknats under veckors tidtreen person som
uppburit arbetslöshetsunderstöd, och där understödet betalats under färreut
dagar den heltidsersättning skulle berättigad till enligtän personen vara om-
räkningstabell.

Kostnaden för deltidsarbetslösheten har uppgått till i genomsnitt
miljoner4 569 kronor år under de studerade åren. Denper

genomsnittliga kostnaden och dag för 1998 betydligtärper person
HÄNDELhögre, vilket vi också fann i jämförelsen mellan och

AKSTAT möjlig förklaringEn tillfälligt timanställdaär attovan.
springvikarier tidigare registrerade deltidsarbetslösa ivar som men nu

utsträckning registrerats i den relativt nyskapade kategori förstörre
denna anställningar skat Effekten skulle då följa22. dessatyp av om

5 Definitionen medför svårigheter deltidsarbetslösa frånatt separera personer
med tillfällig timanställning. Genom inskrivna i kategori 22,att testa personer

tillfälliga tirnanställningar farm vi inte oväsentlig del räknadesär attsom en
deltidsarbetslösa i AKSTAT. Tiden har inte medgivit försökanärmareattsom

dessa från varandra.separera grupper
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har genomsnittligt lägre dagpenning vilket ökar den genomsnittligaen
dagpenningen de bort. invändningEn förklaringentas ärmotom
emellertid definitionen används i beräkningarna detatt genom som
högst troligt dessa räknas i deltidsarbetslösheten under 1998.att även
Vidare analyser behövs för utreda vad ligger bakom dettaatt som
fenomen.

Vi kan kvalitetsjämföra beräkningarna antalet ersattaav personer
HÄNDELmed de framkom vid den veckovisa jämförelsen mellansom

och AKSTAT. Under vecka 20, 1995, stocken deltidsarbetslösavar
omkring 50 200 vilket ska jämföras med 41700 i beräk-personer,
ningen redovisas i tabell veckaFör 1998 stockensom samma var

32 den000, beräknade uppgick till 34 400. båda fallen avvikerIrunt
stocken från varandra skillnaderna inte så vi inteär sätterstora attmen
tilltro till urvalet speglar kostnaderna tillfredsställande. Sannoliktatt är
det beräkningen från veckourvalen inte kan spegla genomsnittetsom

helt år tillfredsställande.över Kostnaderna dag varierar omkringett per
426-492 kronor dag under 1994-1998. Värdena mycket likaärper
dem tidigare.uppmättessom

Motsvarande beräkningar har gjorts för arbetslöshetskassor. Enäven
uppdelning har skett på privata offentligaoch kassor. Tabell 3 redo-
visar genomsnittliga värden för hela perioden 1994-1998. Eventuella
förskjutningar kostnaderna och ersättningsdagar mellan olika för-årav

så liten omfattning det inte harutsätts någon praktisk bety-attvara av
delse för relationerna mellan olika kassor. Skillnader i kostnaderna
mellan privata och offentliga arbetslöshetskassor små. främstaDenär
skillnaden ligger i den genomsnittliga dagpenningen högre förärsom

jobbat i den privata sektorn. privataDe kas-gruppen av personer som
tenderar också haft något fler ersättningsdagar vecka. Undersoma per

1998 har emellertid andelen deltidsarbetslösa tenderat öka i offent-att
liga kassor i förhållande till privata.
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Tabell Beräkning total kostnad, antalet dagar år,ersattaav per
stocken och genomsnittlig dagpenning för deltidsarbetslösa under pe-
rioden fördelat1994-1998, på och ojfentliga kassor. Beräk-privata

bygger urvalpåningarna 100:e iAKSTAT.ett av var person

År Total Totalt GenomsnittligErsattaersatta
kostnad, dagar år dagpenning,per personer per
milj. kr. dag kr

stocken
Privata kassor 2 293 4 911 200 18 800 467
Offentliga 1 995 4 453 600 44817 100
kassor

Beräknade kostnadsförändringar för deltidsarbetslöshet

Vad kostar deltidsarbetslösheten och hur skulle kostnaderna påverkas
förändringar i arbetslösheten eller diverse restriktioner i tillrättenav av

arbetslöshetsersättning för perioder deltidsarbetslöshet beräk-Deav
ningar redovisats fram till har endast historiska fakta. Enrörtsom nu
viktig del utredningens uppdrag bedöma skullevad skeär attav som
vid förändrat arbetsmarknadsläge eller med eventuella förändringar iett
reglerna för deltidsarbetslöshet. Särskilt fokuseras intresset kring hur
kostnaderna för deltidsarbetslösheten skulle påverkas dylika föränd-av
ringar. Vi kommer först lyfta fram vilka komponenteratt ärsom av
betydelse komponenterför beräkningarna, därefter relatera dessa till
varandra för slutligen redovisa kostnadsberäkningar för förändringaratt
i dels regler, dels arbetsmarknadslägef

Vi utgår ifrån den grundläggande kostnadsrelationen kostnadenatt
för deltidsarbetslösheten under år kan räknas produkten mellanett som
den genomsnittliga ersättningen för arbetslöshetsdag, dvs. dagpen-en
ningen, och antalet ersättningsdagar under året, dvs stocken multiplice-
rad med antalet möjliga dagar.7ersättningsdagar under år 260 Viett
kommer nedan först bestämma dagpenningen och därefter stocken. Iatt
båda fallen redovisas hur kostnaderna skulle förändras under olika an-
taganden.

° beräkningarna ingår1 år.60 Utredningen har diskuterat dessaöver attpersoner
eventuellt kan undantas från regelforändringar. omkringDe utgör tre procent av
populationen och kostnaderna bör i sådana fall justeras i motsvarande grad.
7 Kostnad år Dagpenning Stocken dagar.260per
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Dagpenning

Den genomsnittliga ersättningen dag, dagpenningen, bestämdärper av
vilken lön hade innan de blev arbetslösa och hur ersätt-storpersonerna
ningsgraden Idag ersättningsgraden 80 daglönen. Detär. är procent av
finns också ersättningstak på kronor dag och580 golv på 240ett ettper
kronor dag. genomsnittliga ersättningsgrundandeDen daglönen förper

med tidigare lön under perioden 628 kronorpersoner var per person
och dag, och den genomsnittliga dagpenningen för dessa 465 kro-var

Det går, med vissa förenklade antaganden, matematiskt beräknaattnor.
hur daglön och dagpenning hänger Därigenom blir det möjligtsamman.

beräkna hur genomsnittslönen påverkas förändradeatt gränser,av er-
löneökningstaktssättningsgrad och olika

tabell redovisas hur genomsnittslönenI 4 skulle förändras i antalett
förändringsaltemativ.olika Vi har ursprungsfall dagensett som avser

lönenivå och förändringsfalltvå med löneökningar på 5 procent
respektive 10 och dessa har viFör beräknat hurprocent. var en av er-
sättningen påverkas ökning lägsta ersättningsnivå till 260av en av
respektive minskning till 220. På motsvarande har den högstasätten
nivån varierats mellan 600 och kronor dag. Vi550 måste under-per
stryka det här enbart sig hypotetiska förändringar hur denröratt om av
genomsnittliga ersättningen dag påverkas i de olika fallen. tabel-Iper
len redovisas också räkneexempel där ersättningsgraden höjs respektive
sänks med 10 procentenheter. Endast procentuella förändringar redovi-

sas.

8 harVi beräknat lognonnal fördelning utifrån daglönema, med etten
medelvärdet och6.38 standardavvikelse Med hjälp0.531. integraler detärav
möjligt utifrån denna fördelning beräkna andelen falleratt utan-personer som
för och den genomsnittliga ersättningen för dem inomgränserna gränserna,
vilket ligger till grund för tabell 4.
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olikadagpenningen medTabell Genomsnittlig förändring4 anta-av
ersättningsgrad,löneökningstakt och förändringarganden iom

-tak och -g0lv.

Ersättningskvot 70% 90%80%
10%5% 10% 0% 5%Löneökning 0 5% 10% 0%

golv/tak
-4,8 -2,1 6,2 8,6 10,8240/580 -7,60 2,7 5,1

-0,9 8,0 10,6 13,0240/600 6,8 -6,6 -3,71,4 4,2
-4,2 3,3 5,4 7,3240/550 -9,2 -6,6-2,3 0,1 2,3

6,1 8,5 10,7220/580 -8,0 -5,1 -2,4-0,3 2,4 4,9
12,9-4,1 -1,2 7,9 10,5220/600 1,1 4,0 6,6 -7,1

-9,6 -7,0 -4,5 3,2 5,3 7,2220/550 -2,5 -0,1 2,1
-4,3 -1,7 6,5 8,8 10,9260/580 3,0 5,3 -7,00,4

-0,5 8,2 10,8 13,1260/600 7,0 -6,0 -3,21,7 4,5
-6,1 -3,8 3,5 5,6 7,5260/550 -8,6-1,9 0,4 2,5

ersättningsnivån olika be-tabellen påverkasSom kan utläsas ur
och hur golv och tak ilöneökningstakt, ersättningsgradroende på
ersättningsgraden sänktesersättningen Vi exempel; Omnågrasätts. ger

oförändrade skulle dagpen-till samtidigt lönerna70 procent varsom
vi höjdeOmningen sjunka med i genomsnitt 7,6 procent person.per

kronor skulle dentaknivån till 600golvnivân till 260 kronor och
därtill komdagpenningen höjas med Omgenomsnittliga 1,7 procent. en

dagpen-skulle den genomsnittligalöneökning motsvarande 10 procent
ersättningsgraden tilldärutöver öka 90ningen öka med 7,0 Attprocent.

genomsnittliga dagpenningen öka meddaglönen skulle denprocent av
skulle med oförändratförändringar13,1 Dessa ett uttagprocent. av

för deltids-medföra kostnadsökningersättningsdagar under årett en
särskilt intresse förmotsvarande dessa procenttal.arbetslösheten Av

den genomsnittliga dag-kostnadsberäkningama nedan hur mycketär
Effektenfemprocentig löneökning.penningen skulle öka med en
avslutaroförändrade värden, bliskulle, med i övrigt 2,7 Dettaprocent.

kostnadsberäkningen.den första delen av

Ersättningsdagar årper

betalas under året.antalet ersättningsdagarkomponentNästa är utsom
grundläggande uppgif-faktorer påverkar denna storhet.flertal DenEtt

deltidsarbetslösa, dvsemellertid stockenför beräkningarna är anta-ten
betalas ersättning för deltidsarbetslöshet,let varje dagsompersoner

ersättning betalasmultiplicerat med vilket det antal dagar260, är som
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användai tabell Attunder år. sådan beräkning redovisadesEnettut
vidkostnadernaslag tillräckligt för beräknamått detta är attett enav

arbets-förändrastidpunkt. bedöma hur kostnadernagiven För att om
införs det där-regelförändringarmarknadsläget förändras eller ärom

dynamisktinte tillräckligt. därför nödvändigtDet är att ta ettemot mer
perspektiv hur antalet ersättningsdagar bestäms.pâ

lika medgiven dagflödesjämvikt antalet arbetslösa underI är enen
räknaddeltidsarbetslöshetmellan genomsnittliga tiden iprodukten den

årunderblir deltidsarbetslösai år och antalet ettpersoner somnya
till fördelningenkännergenomsnittliga tiden kan beräknasDen om man

tidsperioderersättning efter olikahur fortfarande uppbärmångaav som
underfått utbetalatkänner till hur ersättningsdagar deoch vi mångaom

axel kan avläsasinformation. Påtiden. Figur redovisar sådan1 vänster
fortfarandedeltidsarbetslösauppskattning hur del destor somaven av

antal kalender-deltidsarbetslöshetsperiod efter olikainte avbrutit sin
antaletgenomsnittligaveckor. På höger axel kan avläsas det ersätt-

antal kalenderveckor. Genomningsdagar utbetalats efter olikasom
i deltids-genomsnittliga tidenkurvor går det räkna fram dendessa att

vipåverkasarbetslöshet och hur genomsnittstiden sätteräven om en
lyfta deltids-kalenderveckor fårmaximal i antaletgräns en person

2.°figursådan beräkning redovisas iarbetslöshetsersättning. En
antalet dagarstuderade har det genomsnittligaUnder de åren ersatta

sammanlagd kalendertid 42till har skett underuppgått 47. Detta aven
till ibetalats har uppgåttveckor och antalet veckor ersättning utsom
inteinnebär ersättningen för mångagenomsnitt 21. Detta att personer

till.avbryts och Av-sammanhängande tid, tidenlöper under utan aven

9 deltidsarbetslöshets-Genomsnittlig tid medStocken deltidsarbetslösa
Inflödet deltidsarbetslösa.ersättning av nya

° harsammanfaller med kalenderveckorveckor med ersättning inteAtt
metoder till vårVi har tagit tvåmed hjälp regressionsanalyser.hanterats av

fördelningenöverlevnadsanalys för beräknahjälp. Dels att av sam-en
fått ersättning, dels skattatkalendertid de deltidsarbetslösamanhängande som

kalendertid och antaletrelationen mellan deltidsarbetslöshet under viss ersätt-
överlevnadsanalysen harningsdagar de erhållit under denna tid. I personer som

tider gårberäkna genomsnittligafått ersättning under 1999 Förcensurerats. att
överlevnadskurvanhur lutningen påtekniskt tillväga beräknaattgenomman

dagar vidkalendervecka, antaletförändras vid varje ytterligare mäta ersatta
med varandra och sedankalendervecka, multiplicera dessa summera.samma

princip gällerersättningsdagar.Då erhålls det genomsnittliga antalet Samma
antaletoch slutar räknavi i antalet kalenderdagargräns attsätter enom

bara de har längreersättningsdagar vid denna tidpunkt, skillnaden är att som
dågenomsnittligt uppnåttsåsätts antalet ersättningsdagartid än gränsen som

nås.gränsen
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brotten kan både med veckor arbete eller arbetslöshet. Vi har ivara av
beräkningarna begränsat till veckor deltidsarbetslöshet, utifrånoss av
den operationaliserade definitionen och i kostnaderna ingår inteovan,
ersättning för heltidsarbetslöshet. Vi har också för hursatt gränsen
lång period levandeär uppburit ersättning tillutan atten ettpersonen
år. Därefter vi i beräkningarna period har påbörjats.antar Denatt en ny

särskilt intresse förgräns utredningenär 52 veckor. Med 52ärsom av
veckor skulle, utifrån figur detgräns genomsnittliga antaletsom er-
sättningsdagar sjunka från nuvarande 47 dagar till 30 dagar. Jämfört
med idag det minskning tidenär med 40 procent.en av

Om vi inflödet till deltidsarbetslöshetantar opåverkadatt är av
denna regelförändring skulle således stocken minska med 40 procent
och vid oförändrade ersättningsregler skulle den direkta kostnaden för
deltidsarbetslösheten minska i motsvarande grad. Med den genomsnitt-
liga kostnaden under perioden 1994-1998, 4 miljoner569som var per
år skulle den direkta besparingen bli 1 828 miljarder kronor år,per om
allt hålls konstant.annat

betydelseAv för stocken och därmed för kostnaderna också in-är
strömningen deltidsarbetslösa. Tabell 5 redovisar hur stortav nya
inflödet varit under åren 1995-1998. Det finns klart sjunkandeen
trend. Effekten inflödet på kostnaderna linjärt i meningen varjeär attav

minskning inflödet leder till motsvarandeprocents minskningav en av
kostnaderna för deltidsarbetslösheten.

Tabell Inflödet perioder deltidsarbetslöshet fördelatav nya av per
ar.

År Inflöde årper
1995 178 800
1996 168 600
1997 167 500
1998 134 100

Not: Vi avstår redovisa inflödet under eftersom1994 detatt detta årvar som
AKSTAT skapades. inflödet tenderar därför bli överskattat.att
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deltidsersättningfortfarande lyfter vänstraAndel verti-Figur som
deltidsarbetslöshetsersätt-dagar medaxeln och antaletkala ersatta

antal kalenderveckor.högra axeln efter olikavertikalaning

180

160

140

120

100

®C

Kalendertid

utbetalade ersättningsdagarGenomsnittliga antaletFigur per-per
för tillkalenderveckorfördelade efter vilken i sätts rättgräns somson,

deltidsarbetslöshetsersättning.

antal ersättningsdagar sätterGenomsnittligt man enom
i kalender tid.gräns

- ------ r-r-- A-- -------r---V-----w---v-r---rrr------ -aA r- ---s------- --rrr- -r a-----rv r-r-r-- r- -r -r

234 260130 156 182 20878 104

Kalenderveckor
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Indirekta efekter

Ovan har vi principiellt redovisat hur de direkta kostnaderna för
arbetslöshetsförsäkringen skulle påverkas vid olika förändringar i
arbetsmarknaden eller regler. finns emellertid indirektaDet antalettav
effekter också måste gäller framför allt vadDet be-övervägas.som en
gränsning till deltidsarbetslöshetsersättning får för effekterrätten påav
arbetslösheten. Genom avläsning i figur vi1 30 dematt procentser av

uppbär ersättning kommer falla för 52 kalenderveckor.gränsenattsom
Det avgörande för kostnadsberäkningamaär hur dessa kommer beteatt
sig. Framför allt i vilken utsträckning de kommer få heltids-att ett
arbete, fortsätta på deltid deltidsarbetslöshetsersättning, bli hel-utan
tidsarbetslösa eller erbjudas arbetsmarknadspolitiskt förett attprogram
underlätta omställningen till arbete. främstDet den delärett annat som
blir heltidsarbetslösa eller deltar i arbetsmarknadspolitiska program

betydelsefull för kostnaden. vissaär Genom antaganden kan visom
komma bit på väg.en

Till börja med kan vi förenklat individerna väljer detatt anta att
alternativ de ekonomiskt lönsamt. vissa intervallI del-mestanser av
tidsarbetslöshet skulle tjäna ekonomisk på bli heltids-attpersoner
arbetslösa istället för jobba deltid ersättning. ekonomisktDetatt utan
bästa valet varierar beroende lönpå och antalet deltidsdagar. Iersatta
tabell redovisas6 hur inkomst skulle få veckastor nettopersonen per
med olika antaganden lön och deltidsarbetslöshet. Vi dagsattom ser en
deltidsarbetslöshet ersättning vecka ekvivalent medutan är attper vara
heltidsarbetslös under hela veckan har daglön på 500om personen en
och 600 kronor. Med daglön på kronor800 fortsatt deltidsarbeteären

föredra. Med ersättning för fler deltidsdagar får individen i samtligaatt
exempel den högsta inkomsten han väljer bli arbetslös på heltidattom
framför arbeta deltid ersättning. För inte kanatt ökautan personer som
sin arbetstid skulle marginaleffekten dra bort deltidsersättningenattav
med andra ord kunna bli kraftig. Naturligtvis det möjligtär att mot-
verka dessa effekter med diverse regler. Avgörande exempelvis iär
vilken utsträckning sig från deltidsarbetesäger ettsom personer upp

till heltidsarbetslöshetsersättning.rättger
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mångaberoende på hurveckoersättning,Tabell Beräkning netto,av
deltidsdagar ersätts.som

Heltids-Deltids-Deltidsarbets-Daglön, Heltids-Antal ersatta
arbetslös,arbetslösmedkr/dag anställd, lösdeltidsdagar
kr/v.ersättning,kr/v. ersätt-utan

kr/v.ning,kr/v.
130013001560500 16251
1300812.51462.5500 16252.5
1300325136516254 500
156015601950 1872600
15609751755600 19502.5
1560390163819504 600
1885208024572600800
188513002600 2242.52.5 800
18855202600 20284 800

maximalersättningsgraden 80beräkningarnaI procent, attNot: ärantas att
skattesatsen 35ersättningsnivå kronor dag och580 är procent.är attper

uppskatt-gjortblir har vivilka effekternafå kunskapFör att enom
deltidsarbetslöshethistoriskt avslutatdel demhurning stor av somav

andeltyder påBeräkningarnaheltidsarbetslösa.har blivit ensom
ellerbeteende från företagenföljd ändratomkring Till40 procent. av

sinlyckas ökaincitamentstarkarede deltidsarbetslösaatt genom
fådel kommerheltid emellertid troligtarbetstid till större attär att en

rimligareminskar.liksom inflödet Enefter regelförändringen,arbete att
inflödetochheltidsarbetslösabliruppskattning 20 attär procentatt

blirdeltidsarbetslösaAntaletår.minskar till kanske 90 000 somper
år." detAntagheltidsarbetslösa skulle då bli 4005 attperpersoner

tidarbete,hittargenomsnitt innan dedröjer år isedan ett nyttett en
arbetsmarknadspolitiskaochomväxlande i arbetslöshetfördrivssom

arbetsmarknads-Medmånader.fyrautgörprogrammetvaravprogram,
miljonerkostnaden bli 776totalanormåtgärd skulle denutbildning som

kronormiljonerbelastades med 466arbetslöshetskassankronor, varav

400.0.30.290 000 5Antalet beräknaspersoner som



i442 Bilaga 4 sou 1999:27

och anslaget för arbetsmarknadspolitiska åtgärder A2-anslaget med
kronor.miljoner310

den händelse alla dynamiska effekter,I fönnodan, utebliratt mot
skulle kostnaderna bli högre. Om samtliga dem faller för 52-av som
veckorsgränsen blir heltidsarbetslösa och inflödet fortsatt högt påär
125 000 år skulle i mängd räknat 00015 årpersoner per personer per
bli heltidsarbetslösa. Kostnaderna för detta, med i övrigt anta-samma
ganden skulle uppgå till totalt 2 miljoner kronor,155som ovan, varav
1294 miljoner belastar arbetslöshetsersättningen och miljoner862 A2-
anslaget. Detta något besparingen medär större än sättaatten summa

vid veckor.52gränsen

Prognos över kostnadernas utveckling

prognosticera kostnadsutvecklingenAtt delikat uppgift alltidär en som
behäftad med osäkerheter. Det ändå angeläget skapa sigär ärstora att

så underlagsmaterial möjligt för beslut.gott som
Utredningen har beräknat hur kostnaderna för arbetslösheten skulle

förändras med långsam minskning deltidsarbetslösheten med delsen av
förändrade, dels oförändrade regler. Förändringsaltemativen redovisas

fempå års sikt, med årlig minskning deltidsarbetslösheten meden av
tabellse 7a-b.procenten

Jämfört med i förhållande till 1998 oförändrad deltidsarbetslösheten
skulle kostnadsbesparingen uppgå till sammanlagt 652 miljoner kronor
med oförändrade regler och årlig minskning deltidsarbetslöshetenen av

Övermed tabell tiden7a. skulle kostnadsminskningenprocenten
emellertid tendera delvis ökad dagpenning till följdätasatt upp av en

löneutvecklingen. Med årlig, och sannolikt lågt tilltagen, löne-av en
ökningstakt på 1 skulle efter fem år kostnaderna för utbetaladprocent
dagpenning ökat med tabell2,7 se varmed den verkliga4procent
minskade kostnaderna endast skulle bli omkring hälften.

tabell 7b redovisasI hur kostnaderna skulle utvecklas med föränd-
rade regler. Beroende hur inflödetpå deltidsarbetslösa utvecklasav nya
och hur andel blir heltidsarbetslösa på 52 veckorstor gränsensom om
tillämpas kommer kostnadsbesparingen variera. det optimis-Iatt mest
tiska alternativet, med årligt inflöde på 90 deltidsarbetslösa000ett nya

Z Kostnaden för arbetsmarknadsutbildning genomsnitt 652 kronor dagvar per
och deltagare under 1997. Kostnaden för tiden i arbetslöshet räknade en
genomsnittlig ersättning på 490 kronor och dag. Utväxlingen är attper person

kostnaden faller60 på arbetslöshetskassan och på40 A2-procent procentav
anslaget.
3 Antalet beräknas 0.30.4125 000 15 000.personer som
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52-veckorsgrän-efter detheltidsarbetslösabliroch 10 attprocent som
miljoner kro-tilluppgå 8 305kostnadsbesparingenuppnås, skullesen

oföränd-nivå ochårsdeltidsarbetslöshet på 1998jämfört med ennor,
emellertid 20bedömningrealistiskregler. procentrade En är attmer

medföra kostnadsbespa-sammanlagddå skullearbetslösa vilketblir en
deltidsarbets-medjämförtkronor,miljonermotsvarande 6 036ring en

endast iregler.oförändrade Detochnivå är extrem-löshet på 1998 års
interegelförändringenuteblireffekteralla dynamiskafallet, där som

demfallet där 40besparing.medför någon I procent passerarsomav
förblir högt påinflödetochheltidsarbetslösablirveckor52gränsen

kostnadsökningenackumuleradeskulle denår000125 perpersoner
förändringsaltemativ ökarsamtligakronor. Itill miljoneruppgå 2 032

marginell ieffektenlöneökningarföljdtill ärkostnaderna något menav
besparingen.förhållande till

minskningvid årligmilj. krkostnaderFörändringTabell 7a. enav
utvecklingenTabellenmeddeltidsarbetslösheten I utanprocent.av

regelförändringar.

förändring reglerIngen av
ÅrligÅrligÅr Kumulativkost-påkostnadFast

besparingbesparingnadnivåårs1998
0406 044061998 4

44444 3624061999 4
132874 3 l 84062000 4
2631304 2752001 4 406
4361734 2324062002 4
65221619044 4062003
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Tabell 7b. Förändring kostnader milj. kr vid årlig minskningav en
deltidsarbetslösheten med 1 Tabellen redovisar två olikaprocent.av

nivåer på inflödet och fyra alternativa uppskattningar andelenav av
dem 52-veckorsgränsen blir heltidsarbetslösa.som passerar som
Kostnaderna för ökad heltidsarbetslöshetsersättning inkluderade.är

lnflöde; 90000 årpersoner per
10% 20% 30% 40%

ÅrligÅr Årlig Årlig Årlig Årlig Årlig Årlig ÅrligKumu- Kumu- Kumu- Kumu-
kost- bespa- lativ be- kost- bespa- lativ be- kost- bespa- lativ be- kost- bespa- lativ be-
nad ring sparing nad ring sparing nad ring sparing nad ring sparing

1998 3031 1375 1375 3419 987 987 3807 599 599 4195 211 211
1999 3027 1378 2753 3411 995 1981 3795 611 1210 4179 227 438
2000 3024 1382 4135 3404 1002 2984 3784 622 1832 4164 242 680
2001 3020 1386 5521 3396 1010 3994 3772 634 2466 4149 257 938

2002 3016 1390 6911 3389 1017 5011 3761 645 3111 4133 272 1210
2003 3012 1394 8305 3381 1025 6036 3750 656 3767 4119 287 1497

Intlöde; 125 000 årpersoner per
10% 20% 30% 40%

År Årlig Årlig Årlig Årlig Årlig Årlig Årlig ÅrligKumu- Kumu- Kumulativ Kumu-
kost- bespa- lativ be- kost- bespa- lativ be- kost- bespa- besparing kost- bespa- lativ be-
nad ring sparing nad ring sparing nad ring nad ring sparing

1998 3182 1224 1224 3721 685 685 4259 147 147 4798 -392 -392
1999 3177 1229 2453 3710 696 1381 4243 163 310 4776 -370 -762
2000 3171 1235 3688 3699 707 2088 4227 179 488 4755 -349 111
2001 3166 1240 4927 3689 717 2805 421 1 195 683 4734 -328 -1439
2002 3161 1245 6172 3678 728 3533 4196 210 893 4713 -307 -1746
2003 3156 1250 7423 3668 738 4271 4180 226 1119 4692 -286 -2032

Tillfälliga jobb

Utredningen har effekterna på deltidsarbetslöshetenutöver haft i upp-
drag studera tillfälliga jobb. Vi inleder med studeraatt ersättningatt

betalas till med tillfälliga jobb under året. defini-ut Densom personer
tion vi då har utgått ifrån har varit inskrivnaär personer som som
arbetslösa vid förmedlingen minst två gånger under 1997 eller 1998
och har haft arbete däremellan. Med arbeteett attsom menas personen
antingen har fått tillfälligt arbete sökandekategoriema eller31ett 41
eller avaktualiserats till arbete avaktualiseringsorsakema 3ett
och Definitionen4. täcker inte fullständigt in tillfállighetsmarknaden
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grundräknas med. Påårsskiften intearbetehardå översompersoner
detta uppmärksammarnöja medvi fåtttidsbrist har attoss menav

underskattning kostnaderna.blir vissföljden aven
villkoretuppfylldeurval 100:eVi gjorde attett somvar personav

arbetslöshets-omgärdat tvåunder 1997 1998fått arbeteha ett av
såledesvilketbestodför 1 196perioder. Urvalet 1997 mot-personerav

hadeUppskattningsvisi verkligheten.omkring 119 600 personersvarar
Under 1998ersättning från arbetslöshetskassa.fåttdessa400100 av

verkligheten.motsvarande i89 500urvalet 895 personerpersoner,var
fått ersättning.uppskattningsvis 66 800dessa hadeAv personer

tillfälligaavbrutna medarbetslöshetsperiodermedAntalet personer
tillviktig förklaringmellan de två åren.minskat Enhar såledesjobb

Under 1997arbetsmarknadsläget förbättrades.sannoliktdetta är att
genomsnittlig tid påjobb medgenomsnitt 1,92ihade varje enperson

och denjobbantalet 2,06styck. Under 1998veckor10,1 personpervar
utbetaladejobb.längre, veckor Dettiden något 10,8genomsnittliga per

underunder 851997ersättningsdagar 88antalet motper person var
med arbets-tidentendenseninteSkillnaderna1998. är attär stora men

ökat. Vadtiden i arbetesamtidigt medhar sjunkitlöshetsersättning att
minskningenrelativtmöjligtvis denviss förvåningväcker är storasom
mellan 1997med arbetslöshetjobb avbrutnamed tillfälligapersonerav

ekonomin gårdiskussioner ofta försUtifrån deoch 1998. motattsom
sig denkanske förväntatjobb hadetillfälliga motsattamanavmer

Undersökningarvarandra.dock inteResultatenutvecklingen. motsäger
jobbfåchansertillfälliga jobb harmedvisar större attatt nyapersoner

tillfälligjobb ocksåhar,vad arbetslösa är natur.nästaävenän avom
jobbmellan kortaredel växlarmöjligtsåledes större utanDet är att en

arbetslöshet.mellanliggande
tillfälligakringgärdatarbetslöshetkostnaden förtotalaDen som
minskadeMed dettill miljoner kronor.under 4 278jobb uppgick 1997

miljoner kronor. Ikostnaden under 1998, 3 063antalet personer var
skulletillfälliga jobbi samband medarbetslöshetenhändelseden

kostnadernaskullede årenårligenminska med närmasteprocenten
miljoner kronor.med sammanlagt 150minskajämfört med 1998

igenomsnittliga tidernaantalet deredovisastabell 8I personer,
underkostnadenersättningsdagar ochantaletgenomsnittligaarbete, det

de två åren.
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Tabell Bakgrundsinformation med tillfälliga jobb ochom personer
arbetslöshetsersättning för 1997 och 1998.

1997 1998
dagarErsatta vecka 4.5 4.4per

Antal ersättningsdagar under året 88 85
Antal ersättningsveckor under året 19.3 18.9
Utbetalt belopp 42 600 45 800per person
Ersättning dag 484 537per
Genomsnittligt antal veckor i arbete 10.1 10.8
Genomsnittliga antal arbeten 1.9 2.1
Antal 119 600 89 500personer
Antal utbetalade dagar 8 832 500 5 703 800
Totala kostnader miljoner kronor 4 278 3 063
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Bilaga 5

Författningsförslag

1997:238ändring i lagenFörslag till lag omom

arbetslöshetsförsäkring

arbetslös-1997:238lagenföreskrivs i frågaHärigenom omom
hetsförsäkring

lydelse,följandeskall hadels ochll, 43 47att
följandeparagraf, 23införasdels lagen skalliatt a avnyen

lydelse.

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

1 §1

lämpligt,skallErbjudet arbete omanses
skäligarbetstillfällen tagitspåför tillgångeninomdet ramen

andraför arbetetförutsättningarsökandestill denhänsyn samt person-
liga förhållanden,

förmånermed deförenligaanställningsförmånema2. är som
kollek-kollektivavtal eller,enligtanställdafårarbetstagare är omsom

arbetstagareförmånerförhållande till deiskäligativavtal inte finns, är
jämförligafår vidkvalifikationerarbetsuppgifter ochlikvärdigamed

företag,
arbetskonflikt råderdärarbetsplatstillhänför sigarbetet inte en

kollektivavtal,lag ochlovliga enligtföljd stridsåtgärdertill ärsomav
och

i för-vadarbetsplatsenförhållandena på4. motsvarar angessom
förebyggandetillåtgärderföreskrifterfattning eller myndighets avom

eller olycksfall.ohälsa
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Erbjudet arbete intesom
minst sökandensmotsvarar
normalarbetstid skall inte anses
lämpligt.

23a§

Arbetslöshetskassan skall när
8 veckor återstår ersättnings-av
tiden sända meddelandeett
härom till sökande, tillrättvars

riskerarersättning upphöraatt
på grund regler ersätt-av om
ningsbegränsning med hänsyn
till utfört arbete.

43§

Den sökande skall frånstängas till ersättning under tidrättav som
i 44 den sökandeanges om
lämnat sitt arbete giltig anledning,utan
skilts från arbetet på grund otillbörligt uppförande,av
avvisat erbjudet lämpligt arbeteett godtagbart skäl, ellerutan

uttryckligen ha avvisatutan sådantatt arbete ändå sittgenom
uppträdande uppenbarligen vållat anställning inte kommit till stånd.att

Om det sker med arbetsför-
medlingens godkännande, får en
sökande har deltids-ettsom
arbete lämna arbetesitt utan att

från tillstängas rätt ersätt-av
ning.
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

47 §

skriftligen hos arbetslöshetskassan. TillAnsökan ersättning görsom
arbetsgivaren den sökandes arbetsför-ansökan skall fogas intyg omav

behövs för bedömande denhållanden de uppgifter i övrigtsamt avsom
sökandes sådant intyg bara skaffas medersättningsrätt. Kan ett stora
svårigheter, arbetsförhållandena och övriga uppgifter styrkas påfår

skall begäran utfärda intyget enligt formulärArbetsgivare påsätt.annat
fastställs Arbetsmarknadsstyrelsen.som av

Vad första stycketisägssom
gäller tillämpliga delariäven ett
sådant deltids-intyg som en
arbetslös vid ersättningsperio-
dens början och därefter var

månad skall förete frånsjätte
arbetsgivaren.

övriga uppgifter skall förvaras bland kassans handlingar.ochIntyg

lag träder i kraft denDenna
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Förslag till förordning ändring förordningeniom

1997:835 arbetslöshetsförsäkringom

Härigenom föreskrivs i fråga förordningen 1997:835 arbets-om om
löshetsförsäkring

skalldels nuvarande 6 betecknas§ 6att a
dels i förordningen skall införas paragraf, följande6att en ny av

lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6§

Sökande anspråk pågörsom
vid deltidsarbete harersättning

till endast deersättningrätt om
vid arbetslöshetens början och
därefter månad försjättevar
arbetslöshetskassan och arbets-
förmedlingen företer intygett
från arbetsgivaren utvisarsom

arbete med längre arbetstidatt
den nuvarande kaninteän er-

bjudas den anställde.

7§

För regelbun- sökande till vilkenFör ersätt-personer som
det utför deltidsarbete under vid deltidsarbete lämnasning
vecka då de arbets- skall särskildi övrigt prövningär en av
lösa skall särskild prövning till ersättningrätten görasen var

till ersättning sjätte månad. Länsarbetsnämn-rätten görasav var
sjätte månad. Länsarbetsnämn- den skall till det finns nöd-attse
den skall till det finns nöd- vändigt underlag för arbetslös-attse
vändigt underlag för arbetslös- hetskassans prövning.
hetskassans prövning.
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Nuvarande lydelse lydelseFöreslagen

ersättning får medges endast sökandeFortsatt som
har gilt år, eller55
har fått inteännumen

tillträtt arbete med arbets-ett en
tid den sökandesmotsvararsom
önskemål eller

inte erbjudas,har kunnat erbjudas, inte har kunnat
på hemorten eller någon hemorten eller någonpåannan annan

sig arbete med arbete medsigort, ett ettort,vare en vare en
arbetstid denden arbetstidmotsvarar motsvararsom som
sökandes önskemål önskemål ellereller sökandesen en
lämplig arbetsmarknadspolitisk arbetsmarknadspolitisklämplig
åtgärd. åtgärd, och

har företett sådant in-ett
6ityg som avses

8§

regelbundet Sökande underPersoner ersätt-som som
deltidsarbeteutför under veckor ningsperioden har uppburit

då de hararbetslösa och vid deltidsarbetei övrigt ersättningär
vid under högstersättningsperiodens till ersättningrättsom

utgång fortsätter tillsvidare- kalenderveckor, räknat från52en
anställning dåpå deltid har och med den första veckaninte

till den arbete utfördes.sådant I 52-ersättning irätt nya
ersättningsperioden länge veckorsperioden räknasså inte in
tillsvidareanställningen på deltid tid då sökanden har varit

hindrad arbeta grundpågår. påatt av
sjukdom 14överstigersom
dagar.

begränsning Sådana sökande har, underDenna av
villkorgäller också förutsättningersättningsrätten övrigaatt

vid tillsvidareanställning uppfyllda,härför påär rättnytten ny
deltid påbörjas till först dåpå inom ersättningtresom en sam-

månader från den tid månaderdet tidi- manhängande 12att av
tillsvidareanställningen förjlutit sedan sökandenpå hargare

deltid upphörde. fick ersättning.senast
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förordning träderDenna i kraft den
frågaI sökande vid ikraftträdandet redan uppbär ersätt-om som

ning gäller i 6 § intyg första gången skall företes månaderatt avsett sex
efter ikraftträdandet.
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författningsförslagentillkommentarerNärmare

Allmänt

ändringar i såväl lagenförslag krävsutredningensgenomföraFör att
arbetslöshetsförsäkring förordningen 1997:8351997:238 somom

i förord-de regler föreslåsarbetslöshetsförsäkring. Flera av somom
intekan ifrågasättas dedet starktsådanningen är attnatur omav

inte frångå den nuvarandei lagen.redan Föregentligen borde atttas
och förordningenregler mellan lagenfördelningensystematiken i av

ordningen såskett till den nuvarandeanpassningemellertidhar atten
i lagen åter-absolut nödvändiga inbedömtsde reglerendast att tasom

där.finns
medföra be-och förslag kan eventuelltövervägandenUtredningens

stödförfatt-arbetsmarknadspolitiskai vissaändringarhov ävenav
emellertid intei det avseendet läggsförfattningsförslagningar. Några

fram.

arbetslöshetsförsäkringLagen om

23 §a
till 52begränsning ersättningsrättenföranleds denFörslaget avav

formkravsärskildaför deltidsarbetslösa. Någraföreslåsveckor som
ställainte någon anledningmeddelande finnsbeträffande detta att upp.

exempelvis sänds meddenkunna skeUnderrättelsen bör attgenom
skall sändas veckor återstårMeddelandet 8postbefordran.ordinär när

veckorna.de 52av

43 §
deltidsarbetslösa sluta sinmöjligheten förhittillsvarandeDen att an-

avstängning fråndrabbasställning begäranpå ersätt-attutan avegen
förföreslåsbehållas i det ersättningssystembör inteningsrätt som nu

stället bedömas enligtslutande får ikategori. Frivilligtdenna samma
fram-undantag, vilket ocksåsökande. endakriterier för andra Detsom

anställ-sökanden slutarifrågavarande regeln,denkommer är attav
Övergångsvis bör denmed arbetsförmedlingen.samförståndningen i

deltids-aktuellahar påbörjat dengälla för demtidigare ordningen som
ikraftträdandet.anställningen före
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Förordningen arbetslöshetsförsäkringom

6-8§§
Någon definition vad med deltidsarbete finns inteav som avses vare

sig i lagen arbetslöshetsförsäkring eller i förordningen. Något be-om
hov sådan definition torde inte heller finnas i fortsättningen dåav en
någon ändring vad deltidsarbetemed inte avsedd.ärav som avses

Målgruppen för de ifrågavarande bestämmelserna sådanaär perso-
jämsides med de arbetar, uppbär ersättning från arbetslös-attner som,

hetsförsäkringen. Det således fråga har arbeteär ettom personer som
med arbetstid understiger normalarbetstiden och dänneden som som
inte helt häver arbetslösheten. Hur arbetstiden förlagd kan naturligt-är
vis variera och har ingen betydelse för tillämpningen de ifråga-av
varande bestämmelserna. Exempelvis omfattas den tidigare heltids-
arbetaren tvingas gå ned till halvtid dessa regler sig densom av vare
återstående arbetstiden fullgörs arbete på halvtid varje veckagenom
eller arbete heltid vecka. Det avgörande är attgenom varannan
vederbörande uppbär ersättning vid sidan arbete.av
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