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 ”Det första som måste till är skratt,  

för det bestämmer inriktningen för resten av dagen”  

 

 

”Läsning öppnar världar och ger jobb” 

Läsförmågan dalar i Sverige och svenska 15-åringars läsförmåga har gått ner 

mellan åren 2000-2009 visar en statlig litteratur utredning. Pojkars läsning 

minskar mer än flickors och socioekonomiska faktorer spelar stor roll. Krafttag 

måste tas menar utredaren.  

Andel av befolkning som inte läst en enda bok under det senaste året (2010) 

Arbetslösa  20% 

arbetare   19% 

tjänstemän  7% 

högre tjänstemän 3% 

 

Gunilla Molloy, docent i svenska menar att genusstrukturer hindrar 

utvecklingen, ” Att bli sedd med en skönlitterär bok i handen (för att inte tala om 

poesi) skulle sänka många pojkars status bland andra pojkar”  
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Mest utlånade författare för vuxna läsare är: 

1) Nora Roberts 

2) Mari Jungstedt 

3) Alexander Mc Call Smith 

4) Håkan Nesser 

5) Henning Mankell 

 

” Elever utsatta för sexuella trakasserier” 

Skolan gjorde ingenting när två elever anmälde att de utsatts för sexuella 

trakasserier av idrottsläraren under lång tid. Under en stor del av 

högstadietiden utsatte en idrottslärare i Umeå två av sina elever för upprepade 

fysiska och verbala kränkningar. DO anser att lärarens handlande är sexuella 

trakasserier och har därför beslutat att stämma kommunen. De två eleverna har 

liknande upplevelser av trakasserier i form av kommentarer samt ovälkommen 

beröring. De hävdar att läraren bland annat har upprepade gånger kramat om 

dem och kommenterat deras utseende. Båda har också varit med om att läraren 

har daskat till dem på rumpan. Trots att de rapporterade händelserna till 

skolledningen hände det ingenting. Läraren har uppgett att han inte förstått att 

hans handlande har upplevts som kränkande, menar skolledningen. – Men en 

lärare på en högstadieskola måste själv kunna förstå att ett närgånget beteende 

av det här slaget är ovälkommet för flickor i skolåldern, säger DO Agneta 

Broberg. Lärarens agerande och skolhuvudmannens, det vill säga kommunens, 

ansvar prövas i domstol. En stämningsansökan mot Umeå kommun är på väg. 

http://arbetet.se/2013/06/18/do-stammer-umea-kommun-for-sexuella-

trakasserier/ 

” 33.000 fler män än kvinnor är arbetslösa i Sverige”  

Fler män än kvinnor är arbetslösa i Sverige men bilden är den motsatta i EU. En 

förklaring kan vara att män oftare arbetar i konjunkturkänsligare branscher som 

industrin medan kvinnor arbetar i offentlig sektor. (TT) 

 

”Handhälsning handlar om mer än ett handslag” 

Justitieombudsmannen (JO) kommer inte att utreda fallet med en 

praktiksökande man i Trollhättan som inte ville ta en kvinnlig arbetsledare i 

hand, skriver ttela.se.  
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Mannen ansåg att hans religion förbjöd honom att ta främmande kvinnor i hand. 

Han fick ett skadestånd på 30 000 kronor sedan arbetsledaren vägrat honom 

praktikplats på grund av detta. Kvinnan blev varnad.  

http://ttela.se/nyheter/trollhattan/1.2189695-ullenhag-kritisk-till-uteblivet-

handslag 

 

”Ny våldtäktspraxis i HD” 

Högsta domstolen har dömt en man som utfört en ”otrohetskontroll” på sin 

flickvän för våldtäkt. En tydlig markering från HD menar advokat Elisabeth 

Massi Fritz, som även vill se en förändring i lagen. Mannen hade med våld och 

hot fört upp sina fingrar i flickvännens underliv för att kontrollera om hon varit 

otrogen. Han dömdes för olaga tvång i hovrätten.  HD ändrar alltså domen och 

menar att det handlar om att kränka hennes sexuella integritet.  

 

”Utlandsfödd personal ökar exporten” 

Svenska företag som anställer utlandsfödda ökar sin export. Det visar forskning 

som pekar på hur handeln med utlandsföddas hemländer ökar när företag 

anställer dem. Ökningen är cirka 1 % för varje ytterligar e anställd säger Magnus 

Lodfalk, Handelshögskolan i Örebro. I studien ingår 12.000 företag som under 

åren 1998- 2007 hade handelsrelationer med 167 länder.  600.000 

heltidsanställda ingår i studien varav 12 % är utlandsfödda. Sambandet är starkt 

mellan ökade affärer, kunskaper om exportlandet, språket och nätverk. 

 

http://www.svd.se/naringsliv/utlandsfodd-bidrar-till-okad-export_8268432.svd 

”Skatt är viktigast” 

Fyra av Sveriges största företag med hög profil inom hållbarhet redovisar inte 

hur mycket de betalar i skatt i utvecklingsländer, visar en rapport gjord av 

Swedwatch. Det finns tre bokstäver som är viktigare än CSR och det är tax, 

skatt. Menar professor Hans Rosling, professor i global hälsa.  De företag som är 

granskade är ; Ericsson, SKF, Atlas Copco, och Sandvik.  Hittills har CSR 

arbete handlat om hur företagen tar ansvar för arbetsvillkor i den lokala 

produktionsmiljön och inte så mycket om ansvaret att betala skatt. För fattiga 

länder har frågan jättestor betydelse. (di.se) 
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” Homosexualitet belagt med dödsstraff” 

I 76 länder är homosexualitet förbjuden och i följande länder belagt med 

dödsstraff:  

Saudiarabien 

Iran 

Yemen 

Mauretanien 

Sudan 

Norra Nigeria 

Södra Somalia. 

 

”Minister öppnar för kvotering” 

Jämställdhetsminister Maria Arnholm utesluter inte längre en lagstiftning för 

mer jämställda börsstyrelser. Andelen kvinnor i styrelserna minskar för andra 

året i rad och är nu nere på samma nivå som år 2010 visar AP fondens 

kvinnoindex. Maria Arnholm tycker att kvotering som metod är ett bra sätt att nå 

jämställdhet men är av principiella skäl mot lagstiftad kvotering. Hennes 

förhoppning är att näringslivet självt ska lösa problemet.  Läs AP fondens 

rapport. 

 

http://www.ap2.se/sv/ap2-som-agare/kvinnoindex-2010/ 

 

 ”Männen känsligare för ensamhet än kvinnor” 

Män och kvinnor begår självmord av olika anledningar, visar ny forskning och 

ofta ringer varningsklockorna tidigt. Nästan hälften av alla som väljer att avsluta 

sitt liv kontaktar en läkare 13 veckor innan. Psykisk sjukdom och arbetslöshet är 

stora riskfaktorer för kvinnor när det gäller självmord medan låg utbildning och 

ensamstående civilstånd påverkar männen mer. Det visar en studie från Lunds 

universitet.  

 

”Vi vill bo där det är roligt” 

Små städer måste skapa toleranta miljöer med goda kommunikationer för att 

locka ut de kreativa och högutbildade personerna från storstäderna. 

Restauranger, shopping och kultur lockar och i andra hand kommer 

arbetsmöjligheter. Men i Bombay, och Mexico City värdesätts jobben först visar 

Analysföretaget United Minds stora undersökning omfattande 30 stora städer. 

http://www.ap2.se/sv/ap2-som-agare/kvinnoindex-2010/


Forskning visar att det finns en koppling mellan hög ekonomisk utveckling, 

miljöer som är konstnärliga, bohemiska och gayvänliga. Därför räcker det inte 

att en ort fokuserar på sportanläggningar, bostäder och arbetstillfällen, säger 

forskaren Richard Florida, Toronto, som tillsammans med Charlotta Mellander , 

högskolan i Jönköping forskar kring området.  

 

Bok Tips! 

- Maria Svelands bok om Hatet ger en bra bild av utvecklingen av 

antifeminismen under de senaste 10 åren. 

- Fogelströms sviten, läs den med genusglasögonen på! Kvinnors och mäns 

liv och kamp 

- Stål av Silvia Avallone, härlig läsning med tufft budskap och ett tydligt 

genusperspektiv 

- Marianne Fredrikssons alla böcker till exempel Maria Magdalena, 

underbar kärlekshistoria om Jesus! 

Eller varför inte plocka fram en gammal men fortfarande aktuell 

utredning; Mäns föreställningar om kvinnor och chefskap 1994:3 

märkvärdigt aktuell fortfarande i analysen varför kvinnor inte vill bli 

chefer……..eller varför män fortfarande väljer män 

 

Utbildningar Tips: 

- 29 augusti, Sveriges HR Förening, Gendermainstreaming , 

(Jämställdhetsintegrering) att låta ett jämställdhetsperspektiv genomsyra 

hela verksamheten 

- 5 september och 28 november, Sveriges HR Förening, Jämställdhet och 

mångfald från teori till praktik.  

- Mångfaldsspelet har kommit, nya frågor , ny tryck 

 

 

 

 



Ha en riktigt skön sommar! 

önskar 

Ann-Katrine  

 

 

 

 


