
 

 

 

 
 

 

Nyhetsbrev September 2018 

Välkommen till ett nyhetsbrev som innehåller korta nyheter, råd 

och tips om jämställdhet, mångfald, hållbarhet och inkludering 

 

 

➢ Du hittar de gamla breven på http://euroquality.se/nyhetsbrev-2/ 

 

➢ Om du vill att fler ska få nyhetsbrevet, har bytt adress eller vill 

avbeställa, hör av dig till info@euroquality.se  

 

➢ Dina Uppgifter kommer bara att användas för utskick av 

nyhetsbrevet.  

 

 

Undras om myror som är så flitiga 

blir utbrända? 
 

(ur Glimtar) 
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Indierna räddar svenska IT branschen 

Fler högskoleutbildade från länder utanför EU söker sig till Sverige för att 

jobba. Den största gruppen är indier som söker sig till den ständigt 

personalhungriga it-branschen. 

Under årets första sju månader beviljades drygt 4 100 arbetstillstånd till 

medborgare utanför EU som vill jobba med yrken som kräver längre 

högskoleutbildning. Siffran kan jämföras med knappt 3 600 under samma period 

2017, enligt Migrationsverket. Ökningen är en fortsättning på en långsam 

uppgång som hållit i sig under de senaste åren. 

Indierna dominerar bland de högutbildade arbetskraftsinvandrarna — gruppen 

utgör nästan två tredjedelar av dem som fått grönt ljus under 2018 att komma till 

Sverige för att anställas inom yrken med krav på fördjupad högskoleutbildning. 

Många av dem söker arbetstillstånd inom it-sektorn, gruppen står för nästan en 

fjärdedel av alla arbetskraftsinvandrare från länder utanför EU, och många av 

dem får sina ansökningar godkända, säger Helena Carlestam, 

omvärldsanalytiker på Migrationsverket. 

https://www.svd.se/indierna-raddar-svenska-it-branschen 

 

Valfrågorna som avgjorde riksdagsvalet 

Andel väljare i procent i respektive grupp som angett att frågan har mycket 

stor betydelse. 

För LO anslutna: 

1. Sjukvården 

2. Social välfärd 

3. Skola och utbildning 

4. Äldreomsorg 

5. Pensionerna 

6. Lag och ordning 

7. Jämställdhet 

För TCO anslutna: 

1. Skola och utbildning 

2. Sjukvården 

3. Social välfärd 

https://www.svd.se/indierna-raddar-svenska-it-branschen


 

 

4. Jämställdhet 

5. Svensk ekonomi 

För SACO anslutna: 

1. Skola och utbildning 

2. Sjukvården 

3. Jämställdhet 

4. Social välfärd 

5. Svensk ekonomi 

För alla väljare: 

1. Sjukvården 

2. Skola och utbildning 

3. Jämställdhet 

4. Social välfärd 

5. Lag och ordning  

Källa: SVT VALU 2018 

 

CGD:S rapport  

mäter hur inrikespolitiken i världens 27 rikaste länder påverkar livskvaliteten 

och utvecklingen i de fattigaste länderna utifrån sju områden: 

bistånd, ekonomi, teknik, miljö, handel, säkerhet och migration. De 10 bästa 

länderna är: 

Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Luxemburg, Nederländerna, Frankrike, 

Storbritannien, Portugal, Belgien. Lyssna på SR. 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7045060 

Sex timmars arbetsdag omdebatterat 

Fler arbetsplatser, inte minst inom offentlig sektor, provar sextimmarsarbetsdag. 

Ofta är anledningen att man vill minska sjuktalen för stressrelaterad ohälsa. Men 

forskare menar att det finns andra strategier för återhämtning som ligger 

närmare till hands. När sextimmarsarbetsdag införts inom vissa bristyrken har 

det också varit ett sätt att bli mer attraktiva. I ett uppmärksammat fall i 

svartådalens äldreboende i Göteborg minskade sjuktalen med 0,5% på ett år, 



 

 

merkostnaden var närmare 10 miljoner kronor på 18 månader. Försöket var 

positivt, personalen mådde bättre och statens kostnader för arbetslöshet 

minskade med 4,7 miljoner. Åsikterna går dock isär om försöket var lyckat eller 

ej. https://www.arbetarskydd.se/arbetsmiljo nr 9/2018 

 

Glädjande utveckling: färre barn i världen 

dör 

De senaste decennierna har dödligheten för barn under fem år fallit 

dramatiskt, från 12,6 miljoner 1990 till 5,4 miljoner 2017. Den goda 

utvecklingen ser ut att fortsätta, men det sker inte av sig självt, och 

förändringarna sker ojämnt över världen, skriver Unicef. 

Enligt Unicef dog 6,3 miljoner barn under 15 år i världen 2017, alltså ungefär ett 

barn var femte sekund. Det är en minskning med 44 procent sedan 1990, men ju 

längre ner i åldrarna man går, desto mörkare blir bilden. 86 procent av de 

avlidna barnen var under fem år. Och nyfödda står för halva dödstalet, vilket är 

en ökning med nära tio procentenheter sedan 1990. 

Sämst chanser har barn som föds i Sydasien och Afrika söder om Sahara, som är 

hårt drabbade av hungersnöd och klimatförändringar. Utvecklingen här är inte 

heller lika snabb, och dödstalen är högst i världen. 

Afrika söder om Sahara en av få regioner i världen där undernäringen ökat de 

senaste åren, enligt FN:s livsmedelsprogram WFP. Ett av 13 barn dör före sin 

femte födelsedag, att jämföra med ett av 185 i västvärlden. Hälften av alla barn 

som dör i förtid i världen föds här. 

En anledning till dödligheten är en allt yngre befolkning i regionen och att fler 

bor i utsatta områden. Sjukdomar som lunginflammation, diarré och malaria 

drabbar befolkningen, och då främst barnen, i större grad än i andra regioner, 

skriver Unicef. 

För att vända utvecklingen i regionen är lösningen enligt Unicef fortsatta 

insatser för världens fattigaste. 

– Miljoner barn dör för att de föds där de föds. Enkla insatser som medicin, rent 

vatten, el och vaccin skulle ändra verkligheten helt för dessa barn, säger 

Laurence Chandy, chef för undersökningar och data vid Unicef i rapporten. 

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/09/19/farre-barn-i-varlden-dor/ 

 

 

https://www.arbetarskydd.se/arbetsmiljo
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Så mår HBTQ personer på jobbet 

Göteborgs universitet har på uppdrag av Göteborgs Stad genomfört en unik 

studie om hur anställda hbtq-personers arbetsvillkor ser ut. Resultaten, som 

baseras på en enkät till 1 000 anställda samt intervjuer med hbtq-personer som 

arbetar i staden, har i augusti 2018 analyserats och färdigställts i rapporten 

Normer som skaver - hbtq-personers sociala arbetsmiljö i Göteborgs Stad. Läs 

rapporten normer som skaver. 

 

https://goteborg.se/wps/wcm/connect/df83a844-897d-43d4-9188-

19ce5adf4886/Normer+som+skaver+-+Hbtq-

personers+sociala+arbetsmilj%C3%B6+i+G%C3%B6teborgs+Stad.pdf?MOD=

AJPERES 

 

Samkönat sex lagligt i Indien 

högsta domstolen i Indien har beslutat att avkriminalisera sex mellan personer 

av samma kön. 

– Lagen hade blivit ett vapen för att trakassera hbtq-personer, säger Dipak 

Misra, chefsdomare i högsta domstolen, när han meddelar beslutet. 

En lag som antogs under brittiskt styre 1860 förbjuder sex mellan homosexuella, 

men 2009 beslutade en domstol i Delhi att lagen bröt mot de grundläggande 

rättigheterna för privatpersoner.  

Högsta domstolen återinförde sedan förbudet 2013, vilket har lett till en 

utdragen strid mellan hbtq-aktivister och konservativa krafter i landet. Se klipp 

glädje när reglerna ändrades.  

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/bKvGA5/indien-tar-bort-forbud-mot-
samkonat-sex 

https://www.msn.com/sv-se/video/filmer/gl%C3%A4dje-i-indien-
n%C3%A4r-samk%C3%B6nat-sex-blir-lagligt/vp-BBMX06l 

 

vem vill du helst prata med när du är 

ledsen? 

vem vill du helst prata med när du är ensam? Kamratposten ställer frågan med 

jämna mellanrum. Även denna gång hamnar mamma på plats ett, 46%. Som 

https://www.aftonbladet.se/tagg/f8f90ec4-d157-42ea-a388-318265c9d08c
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/bKvGA5/indien-tar-bort-forbud-mot-samkonat-sex
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/bKvGA5/indien-tar-bort-forbud-mot-samkonat-sex
https://www.msn.com/sv-se/video/filmer/gl%C3%A4dje-i-indien-n%C3%A4r-samk%C3%B6nat-sex-blir-lagligt/vp-BBMX06l
https://www.msn.com/sv-se/video/filmer/gl%C3%A4dje-i-indien-n%C3%A4r-samk%C3%B6nat-sex-blir-lagligt/vp-BBMX06l


 

 

tvåa kommer kompisar, 22%. Som trea kommer ingen alls, 17% och på fjärde 

plats kommer pappa, 7%. 

https://kpwebben.se/fran-tidningen/vem%20får%20du%20tröst%20av 

 

Debatt artikel om hur partiledare förväntas 

möta hotet mot demokratin? 

Hur ska demokratins självförsvar se ut? Ska det vara tufft och förbjuda 

antidemokrater, mjukt och prata sig ur kriser, eller ta till ekonomisk utjämning 

som motmedel? Vi behöver en ny politisk skala, där partierna redovisar sin syn 

på hur man skyddar demokratin, skriver statsvetaren Sofia Näsström. 
 
https://www.svd.se/partiledare-hur-ska-ni-radda-demokratin 
 

 

Världsbanken: Fattigdomen på rekordlåg 

nivå 

Drygt en miljard färre lever i extrem fattigdom idag jämfört med 1990 enligt 

Världsbanken. 736 miljoner fattiga är den lägsta siffran sedan mätningarna 

startade. Samtidigt har utvecklingen saktat ner. 
http://www.worldbank.org/en/research 

 

repris: Utrikes-inrikesfödda och 

brottslighet 

Brottslighet är en het fråga för närvarande. BRÅ, Brottsförebyggande Rådet, 

gjorde en undersökning år 2005 där man tog hänsyn till socioekonomiska 

bakgrundsfaktorer som ålder, kön, utbildning och förvärvsinkomst. 

Överrepresentation av utrikesfödda är välbelagd men få  studier har undersökt 

varför skillnaderna finns. En studie från 2013, British Journal of Criminology, 

baserad på svenska data, konstaterar att socioekonomiska faktorer påverkar 

oavsett härkomst. BRÅ konstaterade i sin studie 2005 att ju längre en person 

vistats i Sverige ju lägre överrepresentation. DN konstaterar att 63% av alla brott 

https://kpwebben.se/fran-tidningen/vem%20får%20du%20tröst%20av
https://www.svd.se/partiledare-hur-ska-ni-radda-demokratin
http://www.worldbank.org/en/research


 

 

begås av inrikesfödda, 29% av utrikesfödda och 8% av personer utan 

personnummer tex asylsökande.  

I artikeln i DN konstateras att: 

- Skillnaderna blir större om man delar upp befolkningen efter inkomst, kön 

och ålder. 

- Utrikesföddas överrepresentation i förhållande till inrikesfödda är 1,8 

- Låginkomsttagares överrepresentation i förhållande till höginkomsttagare är 

11,0 

- Mäns överrepresentation i förhållande till kvinnor ’är 4,3 

- 15-24 åringars överrepresentation i förhållande till 50-60 åringar är 3,2 

- Mäns överrepresentation i förhållande till kvinnor ’är 4,3 

- 15-24 åringars överrepresentation i förhållande till 50-60 åringar är 3,2 

https://www.migrationsinfo.se/bra-overvager-ny-studie-om-brott-och-migration/ 

https://www.dn.se/nyheter/sverige/fakta-i-fragan-ar-utrikesfodda-

overrepresenterade-i-brottsstatistiken/ 

Läs också om den modiga chefen på ICA 

som genomgått en resa till sitt rätta jag från 

Carl till Caroline 

Mentalt skoskav. 

Så beskriver Caroline Farberger sin resa från Carl till Caroline. Resan inleddes för 
1,5 år sedan. Skoskavet har funnits hela livet. 

”Tänk dig att du befinner dig på en livsmarsch tillsammans med andra och har 
konstant skoskav. Du vill inte bryta dig loss ur ledet utan fortsätta marschera i takt 
med ditt livsmanus, så du biter ihop och hoppas att stenen i skon ska försvinna”, 
inleder hon. 

”Alla som gått med en sten i skon vet att stenen inte försvinner av sig själv. Den kan 
möjligen flytta på sig, men den fortsätter att skava och ibland göra ont vartenda steg, 
varje dag, år ut och år in.” 

Tills människan i skorna vågar stanna upp, sätta sig på en stubbe och snöra upp 
kängan för att se efter vad det är för sten som skaver så dant. 

Det var det Caroline Farberger gjorde en marskväll 2017, och det var hustrun Ylva 
Rönnqvist som satte henne på spåret: 

https://www.migrationsinfo.se/bra-overvager-ny-studie-om-brott-och-migration/
https://www.dn.se/nyheter/sverige/fakta-i-fragan-ar-utrikesfodda-overrepresenterade-i-brottsstatistiken/
https://www.dn.se/nyheter/sverige/fakta-i-fragan-ar-utrikesfodda-overrepresenterade-i-brottsstatistiken/


 

 

”Ylva såg hur jag led utan att förstå varför. Till slut frågade hon rent ut: Skulle det 
kunna vara så att du vill vara tjej?” 

https://www.di.se/nyheter/unikt-reportage-icas-toppchef-korrigerar-sitt-kon-det-

fick-kosta-vad-det-ville/ 

Bok tips: 

➢ Gruppens grepp, hur vi fördomsfulla flockvarelser kan lära oss leva 

tillsammans, Natur och Kultur, Mikael Klintman mfl, 2018 

➢ me too : så går vi vidare - röster, redskap och råd, Lava förlag, Alexandra 

Pascalidou, 2017 dec 

➢  

Internationella relationer : könskritiska perspektiv  

av Paulina De Los Reyes, Maud Eduards, Fia Sundevall  

 

Höst Hälsningar från Ann-Katrine Roth 

 

I utskick av nyhetsbrevet samarbetar vi med  

Effektivia Management & Administration, www.effektivia.se 

https://www.di.se/nyheter/unikt-reportage-icas-toppchef-korrigerar-sitt-kon-det-fick-kosta-vad-det-ville/
https://www.di.se/nyheter/unikt-reportage-icas-toppchef-korrigerar-sitt-kon-det-fick-kosta-vad-det-ville/
https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Paulina%20De%20Los%20Reyes
https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Maud%20Eduards
https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Fia%20Sundevall
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