
 
 

Om du vill ha nyhetsbrevet, har bytt adress eller tycker att fler ska få del av det, 

hör av dig! 
 

 

 

 ”Ta vara på glädjen när den kommer –  

  för den är så flyktig” 
 

 

 

”Fler kvinnor borde bli stjärnkockar” 

Fler kvinnor borde delta i kocktävlingar och få chansen att göra entré i 

stjärnkockarnas skara. Det tycker forskaren och kocken Jennifer Spratly. –” I 

branschen härskar en gammaldags syn på kvinnligt och manligt som gör det 

svårt för kvinnor att ta plats och göra sig hörda”, säger forskaren. Bland 

ansökningarna till årets kock står kvinnor för 10% och männen för 90%. 

Samtliga finalister, 24 stycken, var män. Kvinnor fastnar ofta i storköken och/ 

eller kallskänke jobbet .  Under tävlingens 30 år har en enda kvinna blivit årets 

kock. Dessutom har medier och reklambyråer varit dåliga på att lyfta fram 

professionella yrkeskvinnor. (DN karriär 10 feb) 

 



 
 

 

 

”Ökade jobbklyftor drabbar kvinnor” 

Antalet utrikes födda växer snabbt på den svenska arbetsmarknaden. Samtidigt 

ökar klyftorna med allt sämre möjligheter för de invandrare som har det tuffast. 

De som stod långt från arbetsmarknaden för 10 år sedan gör det även idag. 

Utrikesfödda är långtidsarbetslösa i större utsträckning än inrikes födda och 

framförallt kvinnor har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Enligt riksdagens 

utredningstjänst deltar kvinnor i lägre utsträckning än män i utbildningar och 

praktik. Dubbelt så många män jämfört med kvinnor har haft instegs- eller 

nystartsjobb under de första tolv månaderna i landet.  ”Arbetsgivare tenderar att 

välja bort sökande som är äldre, icke-europeér, muslimer, judar , överviktiga har 

flera barn eller har en historik av sjukfrånvaro” skriver institutet för 

arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.  

 

”svensk våldtäktslag kan ändras” 

Regeringen vill ändra lagstiftningen så att fler typer av sexuella övergrepp ska 

betecknas som våldtäkt. I en lagrådsremiss ändras tex begreppet hjälplöst 

tillstånd till ”särskilt utsatt situation”. 



Men straffrättsprofessorn Madeleine Leijonhufvud är liksom MP och V kritisk 

till att regeringens förslag på skärpt sexualbrottslag inte slår fast att samlag utan 

samtycke ska ses som våldtäkt. Något som finns i flera andra länder tex 

Storbritannien. Leijonhufvud utesluter inte att Europadomstolen kan komma att 

underkänna lagen som otillräcklig. Regeringen.se  (TT) 

 

”Funktionell dumhet, nödvändig för företag” 

Viss dumhet och frånvaro av ifrågasättande kan höja effektiviteten och vara bra 

för en organisation. Lundaprofessorn Mats Alvesson har tagit fram en ny teori- 

funktionell dumhet. Kortsiktig konsensus och frånvaro av oroväckande frågor 

kan bidra till harmoni och ökad produktivitet i ett företag. – ”den är ett dubbel 

eggat svärd funktionell för att den gör folk att folk entusiastiskt koncentrerar sig 

på uppgiften. Dum för att den medför risker och problem när folk inte kritiskt 

frågar sig vad man själv och organisationen egentligen håller på med. (lunds 

universitet)  

”Fiasko för satsning på förbättrad mödrahälsa” 

Varje år dör sex miljoner barn i samband med eller strax efter förlossning. 

Anledningen är att det saknas pengar för att finansiera en bra kvinnohälsovård i 

fattiga länder. Givarländer har brutit sina löften menar forskare och läkare. 

Millenniemålen formulerades år 2000 och slutdatumet är 2015. Det femte målet, 

formulerades som att mödradödligheten skulle minska från 1990 års nivå med 

tre fjärdedelar till år 2015 dvs 5%. Enligt FN:s beräkningar har minskningen 

varit 1%. I Afrika söder om Sahara är mödradödligheten som störst. Av jordens 

fattigaste 74 länder är hela 90% off track dvs kommer inte i närheten av målet. 

Varje år dör närmare 300.000 kvinnor en mödradöd pga blödningar efter 

förlossningar,  medvetslöshet orsakad av högt blodtryck, osäkra aborter, 

barnsängsfeber odyl. I Sverige dör en kvinna av 17400 av graviditetsrelaterade 

orsaker i Niger är motsvarande siffra en av sju. Det behövs en politisk vilja att 

omfördela biståndet menar forskarna. (DN debatt 2 januari) 

 

”Domare vill inte läsa på om sexhandeln” 

Rikspolisstyrelsen vill att hela rättsväsendet ska utbildas för att bättre förstå 

offren för människohandel. Men landets domare är inte intresserade – brotten 

anses för ovanliga. Domstolsakademin som är en del av Domstolsverket 

ansvarar för vidareutbildning av domare medger att många behöver utbildning   

men att endast 25 personer valt att gå.  (brottsoffermyndigheten) 

 

 

 



”Arbetsmiljö och kön” 

Arbetsmiljöverket presenterar lagom till internationella kvinnodagen en 

kunskapsöversikt över forskning om arbetsmiljö och organisation med 

könsteoretiska perspektiv. Forskaren Annika Vänje forskare på KT avdelningen 

för ergonomi arbetar med presentationen. (amv.se) 

 

”Skärpta krav på dem som avgör asyl till homosexuella” 

Förföljelserna och trakasserierna av hbtq personer har ökat i flera afrikanska 

länder. I Ryssland godkände Duman ett lagförslag om förbud mot homosexuell 

propaganda. I Sverige blir sexuell läggning ett allt vanligare asylskäl. I några 

länder är homosexualitet belagt med dödsstraff ; Sudan, Iran, Saudiarabien, 

Mauretanien och i andra olagligt tex Algeriet, Libyen, Egypten, Gambia, 

Malawi, Libanon, Uzbekistan, Burma, Malaysia mfl. Samtidigt kritiseras 

Migrationsverket för bristande kunskaper inom området.  (rfsl.se) 

 

”Bättre hälsa på jämställt jobb” 

Bristande jämställdhet på arbetet kan delvis förklara att kvinnor som grupp har 

ett sämre hälsotillstånd jämfört med män, det visar en avhandling av Sofia Elwér 

från Umeå universitet. På arbetsplatser med jämställda löner och ett jämställt 

uttag av föräldraledighet drabbas både män och kvinnor mindre av psykiska 

besvär som oro, ängslan och ångest. Resultatet visar vikten av att jämställdhet i 

arbetsfördelning, ansvar och erkännande vävs in i det hälsofrämjande arbetet.  



 

 

 

 



Tips! 

Blir du granskad av DO och behöver hjälp? 

- Aktuell utbildning, jämställdhet & mångfald, kränkande särbehandling 

och god arbetsmiljö, Sveriges HR förening, 22 mars, 17 maj 

- Diskrimineringslagen och aktiva åtgärder, Nyckeltalsinstitutet, 15 april 
 

- 10 steg för att jämställdhetsintegrera, Utbildning för dig som ska börja 

med jämställdhetsintegrering, i Stockholm den 23 maj  

www.euroquality.se 

 

- Boken ”Det heter feminism” beskriver 20 forskare egna förslag på hur vår 

värld kan förbättras. ”Tanken är att förslagen ska väcka liv i den sovande 

feministiska debatten”. 

 

Hälsningar från  

Ann-Katrine Roth 
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