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BOHUS. Eka Chemi-
cals med verksamhet i 
Ale kommun får bety-
get 1,93 av 5,0 i Folk-
sams Jämställdhets-
index 2007, vilket bara 
är en marginell föränd-
ring jämfört med före-
gående år.

– Vi vill genom vår gransk-
ning påverka företagen att 
bli mer jämställda eftersom vi 
tror att det ökar deras kompe-
tens och skapar förutsättning-
ar för ökad lönsamhet, säger 
Gunilla Andskär, partneran-
svarig på Folksam Västra Gö-
taland.

Enligt Eka Chemicals se-
naste årsredovisning är 25 
procent av styrelsen kvin-
nor. Ledningsgruppen består 
uteslutande av män. Detta är 
oförändrat jämfört med 2005. 
Andelen kvinnliga anställda 
har dock ökat 
från 32 till 33 
procent. 

Folksam 
har granskat 
240 svensk-
registrera-
de företag på 
Stockholms-
börsen med 
fler än tio an-
ställda samt 
111 före-

tag som inte är noterade på 
Stockholmsbörsen, däribland 
Eka Chemicals. En lika stor 
andel kvinnor och män bland 
de anställda, i ledningsgrupp 
och i styrelse ger betyget 5,0 
i indexet.

I de granskade företagen 
som inte är börsnoterade är 
den genomsnittliga andelen 
kvinnor 12 procent i styrelser-
na, 15 procent i ledningsgrup-
perna och 30 procent bland de 
anställda. Detta är oförändra-
de nivåer jämfört med föregå-
ende år. 

– Fler företag borde inse att 
styrelser och företagsledning-
ar som speglar kunderna och 
befolkningen skapar bättre 
förutsättningar för lönsam-
het, säger Gunilla Andskär, 
partneransvarig på Folksam 
Västra Götaland.

Uppgifterna i Folksams 
Jämställdhetsindex 2007 ba-
serar sig på årsredovisningar 

avseende 2006 för de granska-
de företagen. 

Folksams eget genom-
snittsbetyg är i år 4,12. Före-

gående år fick Folksam bety-
get 4,00.
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Eka Chemicals får oförändrat betyg 
i Folksams Jämställdhetsindex

ESPRITESPRIT

BOOMERANGBOOMERANG

TENSONTENSON

LEBEKLEBEK

OLÉOLÉ

JOFAMAJOFAMA

JACK & JONESJACK & JONES

SELECTEDSELECTED

MELKAMELKA

PETROFFPETROFF

PARKLANEPARKLANE

Älvängen • Tel. 0303-74 60 12Älvängen • Tel. 0303-74 60 12

Jackor 100-200:- rabattJackor 100-200:- rabattDahlin-dagarDahlin-dagar
100:-
rabatt 
på alla Dahlinskjortor

KöpKöp 33
betala förbetala för 22

Klockan halv sju på torsdagsmorgonen fick räddningstjänsten 
larm om en brand i Aero Sprays lokaler i Skepplanda. Styr-
kor från Nol, Surte och Lödöse blev beordrade till platsen och 
efter cirka en timme var branden under kontroll.

– Rökdykning utfördes. Vad som orsakade branden vet vi inte 
i nuläget. Eftersom företaget förvarar stora mängder gasol 
krävdes extra stor beredskap och försiktighet, säger rädd-
ningsledare Jon Pile.

Ingen person befann sig inne i lokalen och branden medförde 
enbart materiella skador.

Text: Jonas Andersson

Foto: Christer Grändevik
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LE40S67BD
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33.000:-.000:-

Sony Bravia 40”
FULL-HD LCD
med inbyggd 
digitalmottagning

SONY KDL-
40W2000
40” LCD 1080P,
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