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VÄLKOMMEN TILL EN TEMADAG OM

ETT FÖRLÄNGT ARBETSLIV

På programmet finns föreläsningar av forskare, 
politiker och fackliga företrädare. Tema
dagen vänder sig till deltagare från fackliga 
organisationer, pensionärsorganisationer,  
kvinno organisationer, forskare, representanter 
från media samt andra intresserade.

NÄR 
Tisdagen den 19 april 2016 kl 09.30–16.30

VAR 
Karlstads universitet. Samling för mingel och 
fika kl 09.30 vid Transformum (1A 307). Själva 
konferensen kommer att hållas i Frödingssalen 
(1B 364) som ligger alldeles intill.

ANMÄLAN
Begränsat antal platser  först till kvarn!  
Anmälan senast den 23 mars via:  
www.workshop19april.axaco.se

KOSTNAD
Ingen kostnad utgår för konferensen och  
lunch ingår. Ange eventuell specialkost.

KONTAKT
Clary Krekula  
clary.krekula@kau.se, 073461 41 91 

Lars-Gunnar Engström 
larsgunnar.engstrom@kau.se, 054700 25 09

Karlstads universitet bjuder tillsammans med det EU-finansierade nätverket ”Gender and health 
impacts of policies extending working life in western countries” in till en konferens kring temat 
Förlängt arbetsliv: Vad vet vi? Vad vill vi? Var står forskning respektive politik? 

Program på 
sidan 2

http://kau.se


9.30 
Mingel med fika

10.00 
Välkommen – Presentation av COST samt syftet 
med dagens temadag/konferens 
Clary Krekula, docent i sociologi vid Karlstads 
Universitet samt svensk ledare för det 
internationella nätverket

10.15 
Ett sunt arbetsliv ger ett långt arbetsliv 
–  Om regeringens kommande förslag utifrån 
pensionsåldersutredningen
Raimo Pärssinen, riksdagsledamot (S) och 
ordförande i arbetsmarknadsutskottet

11.15 
Skäl att gå i pension eller inte
Magnus Arnek, Försäkringskassan 

12.00 – 13.00  
Lunch

13.00  
Kvinnoyrken, fysisk och psykosocial arbetsmiljö
Kristina Mårtensson, samhällspolitisk chef, 
Kommunal

13.45  
Anhörigomsorgens pris: äldreomsorgens 
minskning påverkar anhörigas möjligheter att 
arbeta
Petra Ulmanen, Stockholms universitet

14.30 
Gruppdiskussioner och redovisning

15.45 – ca 16.30 
Avslutningsord – Hur går vi vidare?
Clary Krekula

PROGRAM

COST (European Cooperation in Science and Technology, se www.cost.eu) är en plattform som 
ger forskare i Europa möjlighet att skapa nätverk för utveckling och spridning av forskningsbaserad 
kunskap över nations och ämnesgränser. 

Ett av de internationella nätverk som finansieras är COST Action IS1409: Gender and health impacts 
of policies extending working life in western countries. Bakgrunden till nätverkets arbete är att 
europeiska länder på kort tid har introducerat politiska åtgärder för ett förlängt arbetsliv, i syfte att 
möta de utmaningar och möjligheter som en demografisk utveckling mot åldrande befolkning för 
med sig. Nätverkets huvudsakliga mål är att samla, utveckla och sprida vetenskaplig kunskap om 
vilka konsekvenser ett förlängt arbetsliv får ur genus och hälsoperspektiv. I detta mål ingår att 
stödja utvecklingen av policyförslag som tar hänsyn till att olika grupper av äldre har varierande 
förutsättningar och villkor för att arbeta längre. 

Nätverket samlar forskare från över 30 länder, verksamma inom olika discipliner som statsvetenskap, 
sociologi, socialt arbete, ekonomi, genusvetenskap och kritiska åldersstudier. 
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