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

 

 

”Allting är svårt innan det är enkelt” 
Von Goethe 

 
 

Nyheter i korthet: 

 

”Män ska sitta och kissa” 
Landstingsanställda män i Sörmland bör hädanefter sätta sig ner på toaletten när de ska kissa. 

Vänsterpartiet föreslår sitt-tvång på landstingets toaletter av två skäl dels ska ingen behöva 

trampa i urin som stänkt på golvet, dels visar forskning att urinblåsan töms bättre när man 

kissar sittande.  

(folket.se) 

 

”22,7 % kvinnor i börsbolagens styrelser” 
Andelen kvinnor har minskat i år jämfört med förra året då kvinnorna uppgick till 22,9%. Om 

nuvarande takt fortsätter tar det 27 år innan styrelserna består till hälften av kvinnor och hela 

52 år innan företagsledningarna utgörs av 50% kvinnor. 

(TT) 

 

”Grabbig finansbransch ger männen högre lön” 
Civilekonomernas nya rapport bygger på lönestatistik för 14.000 ekonomer. Den visar att 

osakliga löneskillnader utgör ca 14% och att de sedan år 2008 ökat. Störst var skillnaderna 

inom ekonomisk rådgivning, finans och fonder och försäljning. 

(Civilekonomerna.se) 

 

 ”Kvotering är inte aktuellt ” 
Säger jämställdhetsminister Nyamko Sabuni trots att det är en ”sorglig utveckling” .  

-”det politiska uppdraget är att utforma en politik som gör det möjligt att kombinera karriär 

och familjeliv. Vårt uppdrag handlar om åtgärder för att minska tiden som kvinnor lägger på 

det obetalda arbetet”. Italien har antagit en lag och år 2015 ska börsnoterade statliga företag 



ha minst en tredjedel kvinnor i sina styrelser den som inte följer lagen riskerar böter på upp 

till en miljon euro. Företag som Pirelli, Fiat och Luxottica har redan rekryterat in kvinnor. 

(dn.se) 

 

”Kyrkoherde tvekar inte att trotsa skollag” 
Kyrkor som säger nej till skolavslutningar och skolor som säger nej till kyrkan- två 

konsekvenser av skollagens religionsförbud. Men vissa gör som de alltid gjort. Det är tillåtet 

att sjunga psalmen ”den blomster tid nu kommer” eftersom den är starkt kopplad till 

skolavslutningen och är ett uttryck för tradition. Skolavslutningar i kyrkan får inte innehålla 

religiösa inslag som bön, välsignelse eller trosbekännelse. I nya skollagen från 1 juli 2011 

framgår att svenska skolan är icke konfessionell. Det får inte förekomma religiösa inslag i 

utbildningen. Elever ska inte utsättas för religiös påverkan. (skolverket.se) 

 

”Roligt på jobbet viktigt” 
Det allra viktigaste för vår lycka är hälsan och en stabil ekonomi. Hur vi mår på jobbet hänger 

ihop med lyckan, men om man har barn eller inte gör ingen skillnad alls visar en ny svensk 

undersökning. Utveckling är viktig för att må bra på arbetet och 31% av de som kan utvecklas 

på jobbet är mycket lyckliga. 34% av de som har kul på jobbet är mycket lyckliga. Totalt 

uppger 17,3% att de är mycket lyckliga och 60,4% att de är ganska lyckliga. 

(wisegroup) 

 

”Åldersnojan drabbar många” 
Drygt var tredje svensk , 35%, har upplevt att åldern varit ett problem då de sökt arbete. Det 

är framförallt de yngre och de äldre som upplever detta. Det visar en undersökning som 

Trygghetsrådet gjort om hur folk upplever attityden till ålder på arbetsmarkanden. Sex procent  

anser att åldern varit ett problem varje gång de sökt jobb. 51% anser att åldersfixeringen på 

arbetsmarkanden har ökat de senaste fem åren. (trygghetsrådet.se) 

 

”Fler äldre ska få jobb” 
Av arbetsmiljöverkets rapport ”jobba längre-vad vetr vi om äldre i arbetslivet?” framgår att 

arbetsgivarna behöver mer information om äldre på arbetsmarkanden. Fördelar med 40 plus 

enligt rapporten: 

Större erfarenhet och rutin 

Behöver minimal introduktion 

Högre produktivitet 

Bättre simultankapacitet 

Högre arbetsmoral 

Genomtänkt agerande 

Generationsmix ger ökad effektivitet 

 

”godhet lönar sig bättre” 
Två nya undersökningar visar att godhet är lönsamt. Forskaren Frans de Waal visar att naturen 

tvärtemot vad många tror gynnar snällhet och empati framför råstyrka och tuffa tag. Vår 

moral sitter i urgamla hjärnan mjuka ledare sk curlingchefer gör bättre affärer än auktoritära, 

visar en studie från Handelshögskolan i Oslo. 

(chef.se) 

 

 



Och sist men inte minst; 27 gånger i timmen växlar personer i 20-årsåldern mellan olika 

sorters medier som smartphone, surfplatta tv etc. 

Kolla in: 

- Länken FQ.se forum kvinnor och funktionshinder 

- Läs VD Louise Adelsborgs inlägg om pension som en 

jämställdhetsfråga (jusek.se) 

 

Sommarhälsningar och med hopp om sol, vila och många jordgubbar 

 

Ann-Katrine Roth 

 

 
 

 
  

 Och glöm inte att gå in och rösta på månadens fråga 

www.euroquality.se 
 

  


