
 
 

Hej och Välkommen ! 
Till ett gratis nyhetsbrev med kort info om jämställdhet och mångfald! 

 

Jag heter Ann-Katrine Roth och driver företaget E(uro)quality 

Jämställdhetskonsult AB och har sedan år 2006 givit ut ett nyhetsbrev 

om jämställdhet och mångfald. Du hittar de gamla breven på min 

hemsida. http://euroquality.se/nyhetsbrev-2/ 

Ambitionen är att Du ska få korta och snabba nyheter.  
 

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

avbeställa, mejla mig på  info@euroquality.se  eller ring 0708-687 601 

Hälsningar Ann-Katrine 
 

 

 

 

 

 

 

”En invaderande armé går att stå emot, 

men inte en idé vars tid är kommen” 
Victor Hugo 

 
  

 

 

http://euroquality.se/nyhetsbrev-2/
mailto:info@euroquality.se


 

En ny laddning Mångfaldsspel har kommit. Nya kort och 

nya utmaningar!! 

 Beställ på http://euroquality.se/bocker-spel-mm/  

 

 

18 flyktingar 

Per 1000 innevånare tog Sverige emot i snitt 2006-2013. Borgerligt styrda 

kommuner tog i genomsnitt emot 13 flyktingar, de rödgröna nästan dubbelt så 

många. Sorsele, Södertälje och Lessbo toppar listan medan Öckerö, klippan och 

Lekeberg ligger i botten. 

Kvinnors jobb sliter hårdare 

Anställda inom hemtjänsten har en betydligt sämre arbetsmiljö än de som sköter 

kommunernas gator och fastigheter visar Arbetsmiljöverket.  Stressen är högre, 

chefen är inte närvarande i samma utsträckning och de tekniska hjälpmedlen är 

sämre. Resultaten visar att: 



 I hemtjänsten har cheferna fler medarbetare. 7 av 10 

chefer har fler än 30 medarbetare. Inom teknisk 

förvaltning har 1 av 10 chefer så många medarbetare. 

 I hemtjänsten är arbetssituationen mer pressad, 

särskilt för medarbetare. Varannan medarbetare ser 

arbetskraven och arbetsbelastningen som ett 

arbetsmiljöproblem jämfört med knappt var tredje 

medarbetare inom teknisk förvaltning. 

 I hemtjänsten är resurserna mindre. Dubbelt så 

många brister i inspektionsmeddelanden handlar om 

resurser och utrustning – exempelvis otillräckligt 

antal fordon eller bilar – jämfört med inom teknisk 

förvaltning. 

http://www.av.se/pressrum/pressmeddelanden/2014/40488.aspx 

 

Oro för att tyfon leder till fler unga gravida  

FN organet UNFPA ser en risk att den kraftiga tyfonen I Filippinerna ska leda 

till att antalet tonårsgraviditeter skjuter I höjden. När sociala strukturer slås 

samman vid en naturkatastrof ökar antalet graviditeter och därmed osäkra 

aborter. Supertyfonen svepte bort mycket av sjukvården. 

https://www.unfpa.org/public/global/news 

Kommunchef har ofta svenska rötter 

Målet för många svenska kommuner är att anställda ska spegla befolkningen. 

Så är det inte bland topptjänstemännen. Enligt visions granskning av de 20 

kommuner där störst andel innevånare har utländsk bakgrund har 8 av 97 

utländsk bakgrund dvs är född utomlands eller båda föräldrarna födda 

utomlands. fyra kommer från Finland, en från Polen, Bosnien, Libanon och 

Serbien. Hade chefssammansättningen speglat befolkningen skulle var tredje 

chef ha utländsk bakgrund. 

Allt fler par har uppdelad ekonomi 

Allt fler gifta och sambo par har uppdelad ekonomi och färre än hälften  

har en helt gemen sam ekonomi. Det visar en undersökning som Nordea 

 låtit göra. Den vanliga kombinationen är att paren har ett gemensamt konto 

 för gemen samma utgifter men separata konton för sina personliga utgifter.  

En bra utveckling tycker Nordeas privatekonom Ingela Gabrielsson.  

http://www.av.se/pressrum/pressmeddelanden/2014/40488.aspx


-Man lär sig ta ansvar och dessutom kan man skapa ett eget sparande.   

Det är lite pinsamt att Sverige inte presterar bättre 

Ordförande för DHR, Rasmus Isaksson, om att Sveriges arbete för 

funktionsnedsattas rättigheter kritiseras i en ny FN rapport. Överlag har Sveriges 

misslyckats med att implementera 2009 års konvention om funktionsnedsattas 

rättigheter i svensk lag. http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-

rattigheterna/vilka-rattigheter-finns-det/rattigheter-for-personer-med-

funktionsnedsattning 

Lärarstudent DO stopp vid debatt 

En lärarstudent fick inte närvara i klassrummet när eleverna skulle diskutera en 

film där skådespelarna var svarta. Anledningen var att lärarstudenten själv var 

svart och att det skulle hämma eleverna i diskussionen.  Händelsen utspelades på 

en skola i Eslövs kommun. www.do.se 

Normen hänger på situationen 

Vilken stil, hudfärg och sexualitet som ger makt och inflytande är högst 

varierande. Det som är norm på en plats och i ett sammanshang kan vara töntigt 

i ett annat säger Philip Warkander, som har doktorerat på Queera stilar vid 

Stockholms nattklubbar. Att ha en queer stil ger ofta hög status i Stockholms 

nattliv. Men samma stil ute på musikfestivaler i landet riskerar att stöta på ett 

helt annat motstånd. 

http://www.ims.su.se/forskning/forskningsomr%C3%A5den/modevetenskap/phi

lip-warkander-1.88125 

Staten sämre än privata sektorn på att ge fasta jobb 

EU-kommissionen har nu återigen kritiserat svenska regeringen för deras 

generösa inställning till stapling av visstidsanställningar. Kommissionen menar 

att Sveriges regelverk för visstid kan missbrukas och att det står i strid med EU:s 

regler. Något som missgynnar svenska medborgare och svensk arbetsmarknad. 

http://www.dn.se/debatt/staten-samre-an-privata-sektorn-pa-att-ge-fasta-jobb/ 

våldtäkt av barn kan bli legaliserat 

Kvinnornas utsatta situation i Irak når nya bottennivåer med ett lagförslag som 

tillåter äktenskap med nioåriga flickor. Hedersmord, trafficking och allt yngre 

flickor gifts bort. Ett lagförslag presenterades nyligen och ska gälla för den 

http://www.do.se/
http://www.ims.su.se/forskning/forskningsomr%C3%A5den/modevetenskap/philip-warkander-1.88125
http://www.ims.su.se/forskning/forskningsomr%C3%A5den/modevetenskap/philip-warkander-1.88125


shiitiska majoriteten, förslaget innebär att kvinnor inte får lämna hemmet utan 

mannens tillstånd. 

Sex timmarsarbetsdag införs i Göteborgs kommun 

Det blir ett försök med sextimmarsarbetsdag i Göteborgs kommun inom 

äldreomsorgen. Det ska testas under ett år och hoppas leda till en bättre 

arbetsmiljö, lägre sjukskrivningar.  

Vhttp://www.svd.se/naringsliv/karriar/halla-dar-varfor-foreslar-ni-

sextimmarsdag_3445712.svd 

Så ojämlik är lönen när ekonomer gör karriär 

Bland ekonomer, jurister och samhällsvetare tjänar männen i genomsnitt 13 % 

mer än kvinnorna varav 5,7 % är en oförklarad löneskillnad. Kvinnor tjänar 87 

% av mäns lön. Under ett arbetsliv blir det 2,9 miljoner. Den största skillnaden 

finns bland ekonomer. Där har kvinnor endast 84 % av männens löner. 

Löneskillnaderna är störst inom privata sektorn. En förklaring enligt rapporten 

är det ojämna uttaget av föräldraledighet och ett förslag är en kvotering av 

föräldraledigheten och att jämställdhetsbonusen som inte haft önskad effekt 

fasas ut. http://jusek.se/ 

Diskriminering vardag i toppen 

Jämställdhet i chefsleden dröjer. Nästan var femte ung kvinna i 

ledarskapsposition uppger att de har blivit könsdiskriminerade. Nästan 44 % av 

Sveriges chefer är kvinnor, på låg nivå. Ju högre upp i hierarkin ju färre kvinnor 

och endast 5,6% av vd;arna i noterade bolag är kvinnor visar Ledarnas årliga 

jämställdhetsbarometer. Ett hinder för jämställdhet är diskriminering och ett 

annat att kvinnor tar ett större ansvar för barn och hem, vilket enligt rapporten är 

svårförenligt med en hög chefsposition.  

http://www.ledarna.se/globalassets/rapporter/jamstalldhet/jamstalldhetsbaromete

r_2014.pdf 

 

 

http://jusek.se/
http://www.ledarna.se/globalassets/rapporter/jamstalldhet/jamstalldhetsbarometer_2014.pdf
http://www.ledarna.se/globalassets/rapporter/jamstalldhet/jamstalldhetsbarometer_2014.pdf


 

Om jämställdhetsutvecklingen fortsätter i samma takt kommer lika många kvinnor och män 

att vara chefer 2031. En färsk kartläggning från affärsinformationsföretaget Bisnode visar att i 

de största bolagen är 9 av 10 vd:ar män. Utvecklingen går långsammare på de högsta 

chefsposterna – står sig trenden dröjer det ända till 2065 innan Sverige har lika många kvinnor 

som män på vd-nivå, visar årets jämställdhetsbarometer från Sveriges chefsorganisation 

Ledarna. 

De senaste tio åren har andelen kvinnliga chefer kontinuerligt ökat på svensk arbetsmarknad. 

Ökningen har skett över hela Sverige. 

 

– Utvecklingen går alltför långsamt, framför allt på de högsta chefsposterna i näringslivet. 

Sverige har helt enkelt inte råd att slösa bort kompetens och därmed konkurrenskraft genom 

att fortsätta välja bort hälften av potentiella chefsämnen, säger Annika Elias, ordförande i 

Ledarna, Sveriges chefsorganisation.  

 

Från att omkring var fjärde chef var en kvinna i början av 2000-talet är i dag drygt en av tre – 

35 procent – chefer en kvinna. Fortsätter utvecklingen i samma takt som hittills kommer det 

att dröja till 2031 innan lika många kvinnor som män är chefer. 

 

Men kvinnorna finns framför allt på lägre chefsnivåer, medan de är kraftigt 

underrepresenterade på de högsta chefsposterna. 

 

Högst andel kvinnliga chefer finns på Gotland, i Uppsala och i Jämtland. Lägst är andelen i 

Jönköping, där bara 28 procent av cheferna är kvinnor. Kalmar och Uppsala har högst andel 

kvinnor som vd:ar. 

Läs Ledarnas jämställdhetsbarometer 2014: Stängda dörrar till de högsta chefsnivåerna 

http://www.ledarna.se/globalassets/rapporter/jamstalldhet/jamstalldhetsbarometer_2014.pdf
http://www.ledarna.se/globalassets/rapporter/jamstalldhet/jamstalldhetsbarometer_2014.pdf


 

 

Vi måste hjälpa män 
”De senaste decennierna har frågan om jämställdheten i samhället i huvudsak 

drivits av kvinnor. Frågor om män och mansnormer behöver i större 

utsträckning uppmärksammas i det jämställdhetspolitiska arbetet” säger Svend 

Dahl.  I utredningen "Män och jämställdhet" SOU 2014:6 sammanfattar bla 

statsvetaren Svend Dahl vad som behöver göras: 

- frågor om mansnormer och om män måste lyftas  

- män behöver ta ansvar för jämställdhet 

- politiken behöver stärka män och jämställdhet genom reformer tex delad 

föräldraförsäkring. 

Dessutom måste mäns kollektiva våld och socioekonomiska utsatthet diskuteras. 

Mäns privilegier syns i kvinnors lägre inkomster, större ansvar för obetalt arbete 

och högre sjukskrivningstal. – ”Män är överrepresenterade i samhällets topp, 

men även vad gäller brottslighet, missbruk och hemlöshet. Många män kan 

betala ett högt pris för att leva i enlighet med mansnormer som leder till 

risktagande”, skriver Svend Dahl. (SOU 2014:6) 

 



Brist på inflytande triggar utbrändhet 

Hur en person upplever personalens bemötande skiljer sig åt beroende på 

bakgrund. Exempelvis så upplever personer födda utanför Europa, 

arbetssökande, låginkomsttagare och personer med kort utbildning att de blir 

respektfullt bemötta inom tandvården i mindre utsträckning jämfört med 

genomsnittet. Liknande mönster gäller för hälso- och sjukvården. 

Skillnader i hälsa och vård mellan personer med olika utbildningsbakgrund är ett 

genomgående mönster som Socialstyrelsen uppmärksammar, skillnader som 

också har ökat över tid. Exempelvis så har personer med kort utbildning högre 

dödlighet och får oftare så kallad undvikbar slutenvård. Kvinnor med kort 

utbildning använder mer regelbundet lugnande medel och sömnmedel än 

kvinnor med lång utbildning. Dessutom får personer med kort utbildning i lägre 

utsträckning åtgärder inom diagnostik och behandling som rekommenderas i 

nationella riktlinjer för cancervård. 

Ett flertal nationella satsningar pågår för att analysera och förklara ojämlikheten 

samt föreslå åtgärder för att utjämna hälsoskillnader och göra vården mer jämlik. 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-2-3 

 

Testa dig själv ett demotest med sikte på dina fördomar, utformat av 

Harvard University hittar du på euroquality.se 

https://implicit.harvard.edu/implicit/sweden/ 

 

Mäta Mångfald, metoden som är både rolig, effektiv och 

avslöjande, http://www.mata-mangfald.nu/.  

Boka en gratis timme för info. Mejla till info@euroquality.se 

Var? Stockholm, när som helst, Gotland 21 maj, Umeå 10 juni 

Om du är nyfiken, läs mer i personal och ledarskap nr 1 år 2014 

http://www.personalledarskap.se/nyheter/mentometern-ger-svaren/33451.pl 

 

Slutligen…….  

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-2-3
https://implicit.harvard.edu/implicit/sweden/
http://www.mata-mangfald.nu/
http://www.personalledarskap.se/nyheter/mentometern-ger-svaren/33451.pl


 

Erbjudande från Sveriges HR förening till dig som 

prenumererar på nyhetsbrevet: Gå tre betala för två 

Utbildning jämställdhet och mångfald, den 3 juni i Stockholm, heldag 

 se pdf fil. 

 

 

 

  

Med hopp om en fortsatt ljus och varm vår! 

 
 
Hälsar Ann-katrine Roth 
 



 


