Hit men inte längre?

En rapport om
deltider, välfärdspolitik
och målet om en jämlik
arbetsmarknad
LÄTTLÄST VERSION

Handels utredningsgrupp
Josefine Boman & Agneta Berge
Oktober 2013

Hit men inte längre?
Handels nya rapport är en unik undersökning av deltider och välfärdspolitik – och hur de hänger samman. Inom detaljhandeln arbetar 70 000
kvinnor deltid. I modellen Deltidskarusellen är välfärdstjänster som barnomsorg och äldreomsorg centrala.
– Vi ser med oro att många av våra medlemmar upplever en försämring
under senare år, säger Susanna Gideonsson, Handelsanställdas förbunds
förste vice ordförande.
Handels rapport Hit men inte längre?
visar att barnomsorgens öppettider
hindrar en av fyra deltidsanställda
inom detaljhandeln att arbeta heltid.
Två av tre tycker att äldreomsorgen
blivit sämre de senaste åren.
– Deltidsarbete är fortfarande ett
stort problem och betydligt vanligare
bland kvinnor och arbetare än bland
män och tjänstemän. Det har funnits
en politisk ambition sedan 1970-talet
att alla ska kunna delta i arbetslivet på
lika villkor – skattefinansierad, bra
barnomsorg och äldreomsorg är viktiga för att etablera kvinnor i arbetskraften. Men i dag är den generella
välfärden hotad, säger Susanna Gideonsson.
Handels medlemmar tycker att det
finns brister i såväl kvalitet som
tillgänglighet i både barnomsorg och
äldreomsorg. Utvecklingen inom
detaljhandeln har gått mot allt mer
arbete på obekväm arbetstid. Inom
barnomsorgen har dock få nya platser
tillkommit för dessa tider.

I detaljhandeln
jobbar 69 procent
av kvinnorna
deltid

69
procent

Endast 6 procent av män inom tjänstemannasektorn jobbar deltid.
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Välfärd förutsättning
Individuella lösningar har blivit fler,
inte minst inom äldreomsorgen –
men 70 procent av dem som svarat i
undersökningen vill inte välja utövare.
Däremot vill Handels medlemmar
ha högre personaltäthet inom äldre-

Barnomsorgens öppettider hindrar var
fjärde deltidsanställd att arbeta heltid

Var fjärde medlem uppger att förskolans eller fritidsverksamhetens öppettider hindrar dem från att arbeta heltid.
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omsorgen, bättre mat till de äldre,
lättare att få hemtjänst och fler servicehus. För barnomsorgen vill Handels
medlemmar se mindre barngrupper
och mer personal – inte ökad valfrihet
och prioritering av pedagogisk verksamhet, som politikerna.
– Nuvarande politik innebär att de
individuella lösningarna utgör en allt
större del av välfärden, och det är ett
problem. Det krävs att vi åter ser välfärden som själva förutsättningen för
ett jämlikt arbetsliv, säger Susanna
Gideonsson.

Så många av Handels medlemmar
vill inte välja utövare inom äldreomsorgen
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Fakta: Josefine Boman och Agneta
Berge, Handels utredningsgrupp, står
bakom rapporten som undersöker orsaker till deltidsarbete och samband med
välfärdspolitik. Rapporten bygger på
statistik från SCB, partsgemensam lönestatistik och en medlemsundersökning
där närmare 600 Handelsmedlemmar
inom detaljhandeln svarat på frågor om
sin arbetstid, sitt omsorgsansvar och
sina egna upplevelser av de välfärdstjänster de själva har erfarenhet av.

Handels Direkt: Hos Handels Direkt
får du personlig rådgivning i frågor
som rör ditt medlemskap, jobbet och
arbetslivet. Det kan vara allt från
anställningsvillkor, löner, arbetsmiljön,
rättigheter och medlemsförmåner till
frågor om din medlemsavgift. Du når
Handels Direkt alla vardagar 8-18 på
0771-666 444, oavsett var du bor.
Läs rapporten Hit men inte längre?
på handels.se.

Handelsanställdas förbund
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Däremot vill Handels medlemmar ha
– högre personaltäthet
– mer resurser till sociala aktiviteter
– lättare att få hemtjänst
– fler servicehus
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