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■ GENEVA and 
Washington, D.C. – A 
new coronavirus di-
sease (COVID-19) So-
lidarity Response Fund 
will raise money from a 
wide range of donors to 
support the work of the 
World Health Organiza-
tion (WHO) and part-
ners to help countries re-
spond to the COVID-19 
pandemic. The fund, 
the first-of-its-kind, en-
ables private individu-
als, corporations and 
institutions anywhere 
in the world to come to-
gether to directly contri-
bute to global response 
efforts, and has been 
created by the United 
Nations Foundation and 
the Swiss Philanthropy 
Foundation, together 
with WHO. 

“We are at a critical 
point in the global re-
sponse to COVID-19 – 
we need everyone to get 
involved in this massive 
effort to keep the world 
safe,” said Dr. Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, 
WHO Director-General. 
“We are immensely gra-
teful to the UN Founda-
tion and the Swiss Phi-
lanthropy Foundation 
for coming forward to 
help us set up this fund. 
A lot of people and insti-
tutions have been saying 
they want to contribute to 

the fight against the novel 
coronavirus. Now they 
can.”

The fund launches with 
major support already 
lined up, including from 
Facebook and Goog-
le who have instituted 
a matching scheme for 
funds raised through 
their platforms, while 
individual donors are 
also supporting the fund 
through www.COVID-
19ResponseFund.org.

“We can’t ignore the fact 
that this is a truly glo-
bal problem – one that 
requires truly global so-
lutions,” said Elizabeth 
Cousens, UN Founda-
tion President and CEO. 
“The case for global 
cooperation could not 
be clearer – communi-
ties everywhere are af-
fected, and people want 
to contribute. This new 
fund will create space 
for people everywhere, 
together, to fight this vi-
rus.”

Funds will go towards 
actions outlined in the 
COVID-19 Strategic 
Preparedness and Re-
sponse Plan to enable all 
countries – particularly 
those most vulnerable 
and at-risk, and with the 
weakest health systems 
– to prepare for and re-

spond to the COVID-19 
crisis including rapidly 
detecting cases, stop-
ping transmission of 
the virus, and caring for 
those affected.

WHO and its partners 
are seeking financing 
for protective equipment 
for frontline health wor-
kers; to equip diagnostic 
laboratories; improve 
surveillance and data 
collection; establish and 
maintain intensive care 
units; strengthen supply 
chains; accelerate rese-
arch and development of 
vaccines and therapeu-
tics;  and take other cri-
tical steps to scale up the 
public health response to 
the pandemic.

The COVID-19 Soli-
darity Response Fund 
is hosted by two foun-
dations, the UN Foun-
dation (registered in 
the United States) and 
the Swiss Philanthropy 
Foundation (registered 
in Switzerland). Both 
foundations have esta-
blished relationships 
with the World Health 
Organization, allowing 
for efficient transfer of 
financial resources to 
enable COVID-19 re-
sponse efforts.

Apart from giving on-
line at www.COVID-

WHO, UN Foundation and partners launch 
first-of-its-kind COVID-19 Solidarity Response Fund
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19ResponseFund.org, 
the UN Foundation 
can also receive dona-
tions via check or wire 
from around the world 
by contacting COVID-
19Fund@unfoundation.
org.  

All donations made to 
the United Nations Foun-
dation and Swiss Phi-
lanthropy Foundation 
are tax-deductible to the 
extent allowable by the 
law, where applicable 
(U.S. and Switzerland). 
Additionally, Swiss Phi-
lanthropy Foundation 
has partnered with Tran-
snational Giving Europe 
to extend tax benefit to 
certain additional Eu-
ropean countries where 
applicable.

The first iteration of the 
Strategic Preparedness 
and Response Plan called 
for a total resource requi-
rement of US$675m, of 
which US$61.5m were 
for WHO’s urgent prepa-
redness and response ac-
tivities for the period of 
February to April 2020. 
In view of the evolving 
situation an update of 
this plan is foreseen by 
the end of March, and 
will identify significant-
ly larger resource needs 
for country response, 
R&D and WHO itself.

Contributions to WHO for COVID-19 appeal

Contributors
Donor                               Funding received (US$) 
                                                               in thousands
Australia                                          670
Azerbaijan                                           5’000
Bill and Melinda Gates Foundation  9’500
Canada                                               757
Central Emergency Response Fund  10’000
China                                                       20’000
Czech Republic                                          262
France                                                       1’100
Germany BMG                                          27’000
Ireland                                                      1’030
Italy                                                       430
New Zealand                                          633
Norway                                                       1’084
Republic of Korea                              3’000
Republic of Slovenia                             66
Slovakia                                          206
United Kingdom                             1’413
United States                                          7’287
Vital Strategies/Resolve to Save Lives  467
 
WHO thanks the following donors for 

their pledges:

Austria, Bloomberg, European Civil Protection and 
Humanitarian Aid Operations, Finland, Germany, 
Japan, Kingdom of Saudi Arabia, Luxembourg, and 
Switzerland/SDC. 

Käla: who.int
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■ Det finns många ung-
domar som idag inte or-
kar med alla krav som 
ställs på gymnasiet, el-
ler som har gått igenom 
någonting svårt som en 
olycka eller ett dödsfall 
i familjen. Dagens be-
tygsystem sympatiserar 
inte med eleven och tar 
inte hänsyn till att kra-
ven på olika betyg skil-
jer sig mellan grund-
skolor och gymnasium, 
vilket kan överväldiga 
eleven. Om man av nå-
gon anledning vill läsa 
in kurser i sin egen takt 
ska man få all möjlighet 
till att göra det, speciellt 
när skolan blir alltmer 
digitaliserad.

Om man av någon an-
ledning går igenom nå-
gonting svårt, som ett 
dödsfall i familjen eller 
om man bearbetar någon 
form av trauma, är det 
bara rättvist om man får 
plugga i egen takt. Vis-
serligen kan man få för-
längd studietid på gym-

nasiet, men individen 
bör själv avgöra i vilken 
takt man vill läsa. Man 
kanske inte behöver läsa 
enligt skolans planering 
om man tycker att man 
kan klara av att läsa all-
ting på egen hand ge-
nom att följa en vanlig 
studieplanering. Detta 
hade förutom att ge in-
dividen mer frihet ock-
så bidragit till en ökad 
disciplin och hade kun-
nat ge eleven en större 
möjlighet att lära sig att 
vara strukturerad för att 
hinna med att läsa alla 
ämnen under en viss tid. 
Många elever struktu-
rerar sin dag när de får 
uppgifter från skolan, 
vilket innebär att de fles-
ta lär sig att planera när 
det finns någonting som 
måste göras. Om man 
istället lär sig att planera 
bara för att få ordning på 
sin dag och planera för 
sig, kan man lära sig att 
utnyttja sin tid (både ar-
betstid och ledighet) mer 
effektivt senare i livet.

Det skolsystemet inte 
tar hänsyn till är att vis-
sa elever kanske lär sig 
bättre utan betyg. När 
man har provtillfällen 
och inlämningar och 
gör saker för att preste-
ra, så gör man provet för 
att få ett högt betyg, inte 
för att lära sig någon-
ting. Om man studerar 
på distans kan man själv 
strukturera sin egen 
studietid och exkludera 
stressmoment som prov, 
vilket kan leda till att de 
som är stresskänsliga 
presterar bättre. Eleven 
får motivation till att 
fördjupa sig i ämnet för 
att det är intressant eller 
för att det är någonting 
som är enkelt för eleven, 
vilket leder till att man 
lär sig någonting av ren 
vilja, inte för att man 
känner tvång till att 
kunna specifika saker.

Digitala kurser hade 
även gynnat elever som 
vill individanpassa och 
skräddarsy sin utbild-

Digital undervisning bör vara ett val för unga

ning ytterligare. Man 
kanske vill prova att 
läsa kurser i en fortare 
takt, och då ska man 
få rätt att bli utmanad. 
Dessutom finns det inga 
begränsningar gällande 
onlinekurser. Till ex-
empel om en kurs eller 
ett program inte väljs av 
tillräckligt många elev-
er i en fysisk skola, kan 
de som vill läsa kursen 
eller programmet inte 
läsa just det de vill läsa. 
Detta leder till att de får 
välja någonting som de 
inte har varit lika intres-
serade av till att börja 
med, vilket bara kom-
mer att leda till att fler 
går efter populära och 
impulsiva val och inte 
deras egna beslut. Eleven 
riskerar då att göra “fel” 
val och prestera sämre 
till följd av det.

Om inte ungdomarna är 
villiga att planera sina 
studier och utbilda sig 
nu, hur ska de då han-
tera att eventuellt stu-

dera vidare? Det är så 
att högskolan placerar 
fler och strängare krav 
på elevernas arbete om 
man jämför med gym-
nasiet, men det finns 
fortfarande skillnader. 
För det första känner 
man sig mogen för att 
anta utmaningar och 
redo att prestera i yt-
terligare 3-5 år när man 
anmäler sig till olika an-
tagningar för universitet 
och högskolor. Det finns 
dessutom många olika 
typer av utbildningar, 
så att det är möjligt att 
studera mindre eller att 
att välja fristående kur-
ser. Man är även äldre 
vilket betyder att man 
inte går igenom sam-
ma hormonella faser 
och identitetskriser som 
man gör under tonåren. 
Dessutom har man, för-
utom mer stabilitet och 
klarsynthet med hänsyn 
till åldern, även kunska-
per inom området man 
ansöker till. De förkun-
skaperna man har med 

sig från gymnasiet till 
sina eftergymnasiala 
studier kan inte jämfö-
ras med kunskaperna 
man hade med sig från 
grundskolan till gym-
nasiet, eftersom man 
specialiserar sig alltmer 
och riktar in sig på nå-
gonting som man själv 
har intresse av.

Undervisning som drivs 
digitalt har mycket att 
erbjuda eleven. Förutom 
större frihet och mindre 
stress och ångest i sam-
band med betygskrav, 
hade en digitaliserad ut-
bildning även lärt elev-
en att vara disciplinerad 
och strukturerad. Det 
finns ingen anledning 
till att en digital under-
visning inte ska vara 
valbart för unga. Ge-
nom att ge ungdomar 
denna valfrihet kan fler 
välja att vidareutbilda 
sig i ett samhälle där det 
blir viktigare att ha en 
högskoleutbildning.

Av Bianca M.-Info Express

Sommarpraktiken ses 
som en introduktion till 
arbetslivet och som ett 
sätt att i vissa fall även 
få ett extrajobb, men vil-
ken typ av erfarenhet av 
arbetslivet kommer en 
tonåring att ha om hen 
exempelvis vaknar klock-
an 5 på morgonen för att 
skyndsamt förbereda mat 
och sedan servera den till 
kunden fram till lunchtid 
för 56 kronor i timmen? 
Det finns jobb som kräver 
stor fysisk ansträngning 
och där tonåringen måste 
utföra tunga arbetsuppgif-
ter, som att bära brickor 
hela dagarna på restau-
ranger eller städa hotell-
rum efter hotellrum. Ung 
i Sommar erbjuder olika 
områden som erbjuder 
jobb, men är man i behov 
av pengar så är man villig 
att acceptera vilket jobb 
som helst. Det betyder att 
även om man inte är bland 
de som får utföra enkla-
re arbetsuppgifter, som 
att stå i kassa i affärer, är 

man villig att utföra vilka 
arbetsuppgifter som helst. 
Det finns tyvärr ungdomar 
vars föräldrar överlever på 
bidrag och som inte har råd 
med grundläggande saker 
som kläder. Eftersom man 
inte får något studiemedel 
tvingas dessa ungdomar då 
att välja dessa tunga jobb 
för en timlön som kan vara 
så låg som 56 kr i timmen. 

Vanligtvis får ungdomar 
sitt första arbete genom 
kontakter, men inte alla 
har den turen. Detta ska-
par en orättvisa där perso-
ner med fler kontakter får 
en större möjlighet att få 
ett riktigt extrajobb med 
högre lön och där personer 
med färre kontakter inte 
får samma möjlighet att 
söka och få ett riktigt ex-
trajobb. Detta kan indirekt 
påverkas av och fortsätta 
påverka segregationen i 
Malmö; en tonåring som 
kommer från ett utsatt 
område kan inte söka ett 
sommarjobb på samma 

villkor som en tonåring 
vars familj har ett brett 
kontaktnät. Av denna an-
ledning behåller man kvar 
skillnaderna som uppstår 
i samhället och som bland 
annat baseras på inkomst-
skillnader och gynnar seg-
regationen. 

Ung i Sommars försvar är 
att de inte erbjuder ton-
åringar ett jobb, utan ett 
praktikställe. Ung i Som-
mar säger även att man 
inte får ha obekväma ar-
betstider och att man inte 
får arbeta mer än sex tim-
mar om dagen. Men det 
förekommer även problem 
med arbetsställena. Vissa 
är inte garanterade lunch 
eller resa fram och tillba-
ka från arbetsplatsen. Det-
ta innebär att tonåringen 
själv måste stå för lunch 
och för en eventuell buss-
resa fram och tillbaka till 
arbetsplatsen. Att lönerna 
är så pass låga är inte nå-
gonting som bör tolereras, 
eftersom dessa praktise-

rande ungdomar själva 
måste stå för mat samt re-
sor fram och tillbaka från 
arbetsplatsen. Man har 
inte mycket pengar kvar 
efter att ha räknat in lunch 
och eventuella bussresor. 

Är inte arbetslivserfar-
enheter viktigare än lö-
nen? Ungdomar är ändå 
inte utbildade inom det 
specifika området och de 
har inte heller tillräckligt 
med erfarenhet. Det här 
är synsättet som vissa 

Initiativ som “Ung i Sommar” hjälper inte 
ungdomar!
■ Man kan ansöka till Ung i Sommar och liknande arrangörer 
för att få sommarpraktik som tonåring, med en timlön så låg 
som 56 kr för 16-åriga som ansöker sommarpraktik genom Ung 
i Sommar. Att ge en lön som är 69 kr i timmen åt en 19-åring är 
inte acceptabelt, och många i min ålder är dessutom enade om 
att det är slavarbete.

har, och jag vill först och 
främst säga att det är en 
sådan mentalitet som leder 
till att ungdomar känner sig 
utnyttjade istället för att de 
känner sig hjälpta av såda-
na projekt. Vissa personer 
som jag känner har öppet 
uttryckt hopplöshet över 
att söka jobb och försöker 
att klara sig på sitt studiebi-
drag, något som kan bero på 
just den negativa upplevel-
sen av sommarpraktiken. 
Det finns många argument 
för att lönerna måste höjas 

för alla ungdomar som 
är anställda genom Ung 
i Sommar. En ungdoms 
första arbetslivserfarenhet 
borde enbart vara positiv, 
men trots det får tonår-
ingen en låg lön och ofta 
tunga arbetsuppgifter. 
Detta är inte något som 
borde vara av intresse 
för olika engagemang 
som önskar att unga söker 
sig till arbetsmarknaden 
i större grad. 

Info Express
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■ Just nu är det många 
som är rädda, och det 
är helt okej. För de fles-
ta är Coronapandemin 
något som man aldrig 
har ställts inför tidigare. 
Just av den anledningen 
så har man inga strate-
gier eller erfarenheter 
att dra slutsatser ifrån, 
varken positiva eller ne-
gativa. Bristen på dessa 
ger att många upplever 
sig famla i mörkret och 
en fullt rimlig strategi 
är att med ljus och lykta 
leta efter svar.

Att känna rädsla i en 
sådan situation är inte 
bara okej, utan också 
helt normalt.

Att känna rädsla är i sig 
inte heller farligt, om än 
rätt obehagligt. MEN, 
de beteenden som kan 
följa av rädslan bidrar 
till att spä på rädslan 
och blir i förlängningen 
väldigt belastande för 
dig. Man kan helt enkelt 
se Coronahotet, rädslan 
och de efterföljande be-
teendena som ett nega-
tivt ekorrhjul. Vidare så 
kommer dina beteenden 
få olika effekter på din 
rädsla och antingen för-
stärka den, eller ta kon-

troll över den.
Här kommer några sa-
ker kring ditt beteende 
som kan vara värt att 
tänka på för att inte spä 
på rädslan, utan snara-
re minska obehaget av 
den:

1. Hamstra inte för att 
alla andra gör det
Det är lätt att tro att an-
dra gör rätt bara för att 
många gör samma sak. 
Tankar kring att om du 
inte gör som alla an-
dra så uppstår problem 
kommer som ett brev på 
posten. Gör istället så 
att du följer dina rutiner 
och om möjligt skapa 
struktur och ordning, 
det brukar minska rädslan.

2. Välj information
Läs inte allt som skrivs 
om Corona. Just nu är 
det väldigt mycket som 
skrivs och mycket är 
direkt felaktigt. Välj en 
informationskanal, som 
du följer och strunta i 
resten. Vi rekommende-
rar Sveriges Radio och 
då lyssna till vad fors-
kare lägger fram.

3. Låt inte de värsta ex-
emplen bli din standard.
I informationsflödena 

blir det ofta extremsitu-
ationer som lyfts fram. 
Men de är just extrema 
berättelser och i ändar-
na av ett kontinuum. 
Verkligheten är ofta i 
mitten, mer ofta före-
kommande och sällan 
lika dramatisk.

4. Aktivera dig
Aktivitet är generellt 
bra för de flesta och ge-
nom att aktivera dig kan 
du distrahera dig själv 
från din eventuella räds-
la och från att fokusera 
FÖR mycket på Corona. 
Gå ut på promenad, se 
en film eller grilla korv 
i solen.

5. Gör det du tycker är kul
Tyckte du något var kul 
i går, förra månaden 
eller i fjol så tycker du 
sannolikt att det är kul 
nu med. Gör det tycker 
är kul det kommer att 
distrahera dig från de 
värsta katastroftankar-
na. Om du är vårdnads-
havare och dina barn är 
rädda så är den strategi 
verksam även i kontak-
ten med dem.

6. Lita på myndighe-
ternas experter.
Dessa personer har dels 
en gedigen kunskap om 
fältet och dels förmåga 
att följa och utvärde-
ra ny information. De 

har också nätverk och 
kontakter nationellt och 
internationellt där man 
hela tiden hjälps åt för 
att hantera situationen.

7. Mindre fokus på 
framtiden
Tänk inte för mycket 
på sommaren och den 
eventuellt inställda re-
san eller konserten. Ing-
en vet när myndigheter 
världen över blåser fa-
ran över vilket ger att 
tankar kring framtiden 
bara blir spekulativa 
och gör dig mer orolig. 
Försök istället att ta en 
dag i taget.

Fokusera på en eller fle-

Är du rädd? Det är helt okej!

ra av ovan punkter så 
kommer rädslan för det 
okända att kännas något 
lättare. Den här pande-
min kommer inom en tid 
vara över och då kan vi 
återgå i gamla beteen-
den. Kanske plockar vi 
människor upp en eller 
flera strategier som vi 
kan använda i framtiden.

Avslutningsvis vill vi 
poängtera att du ska 
följa anvisningarna 
som myndigheterna 
ger, och ta ett stort 
egenansvar för din 
egen och andras skull.

Mattias Lundberg & Johan Waara
Legitimerade Psykologer

Varför bara kvinnor? 
Jag vet inte för vilken 
gång i ordningen jag fått 
den frågan. Och efter att 
konsistoriet i december 
förra året fattade beslut 
att inrätta WoMHeR har 
frågorna duggat allt of-
tare.

WoMHeR, vad är det? 
- undrar någon. WoM-
HeR är en förkortning 
av Women’s Mental 
Health during the Re-
productive lifespan – 
ett alldeles nyinrättat 
centrum med stöd från 

Rektor och samtliga ve-
tenskapsområden. Syf-
tet är att fokusera på vår 
tids största folksjukdom 
– psykisk ohälsa. Målet 
är att generera kunskap 
om vad den beror på, 
hur den ska behandlas 
och hur den ska förhin-
dras.

Men varför bara kvin-
nor? Jo därför att den 
oroande ökningen av 
psykisk ohälsa i be-
folkningen är störst 
bland kvinnor, sär-

skilt unga kvinnor. 
Vi vet sedan länge att 
den psykiska hälsan 
ser olika ut hos män 
och kvinnor – be-
tydligt fler kvinnor 
drabbas av depression 
och ångestsjukdomar 
medan män oftare har 
alkohol och drogpro-
blematik.

Skeenden under de 
barnafödande åren 
har en mycket stor in-

verkan på en kvinnas 
liv, sett från såväl ett 
socialt som ett jämlik-
hetsperspektiv. Käns-
ligheten för psykisk 
ohälsa och sjukdom 
ökar under graviditet 
och efter barnafödan-
de. Detta illustreras 
av att sjukskrivnings-
talen för kvinnor blir 
markant högre efter 
det första barnets fö-
delse. Dessutom kan 
psykisk sjukdom runt 
tiden för barnafö-
dande leda till kon-
sekvenser för barnets 
anknytning och käns-
lomässiga utveckling.

Vid Uppsala uni-
versitet finns många 
forskare med unik 
vetenskaplig kompe-
tens inom samtliga 
vetenskapsområden 
och som har ett stort 
engagemang för forsk-
ningsfrågor som di-
rekt eller indirekt rör 
psykisk ohälsa hos 
kvinnor. WoMHeR:s 

uppgift är nu att sam-
ordna dessa krafter till 
en tvärvetenskaplig 
kraftkälla och förstär-
ka nätverk där kom-
plexa forskningsfrågor 
kan belysas ur olika 
perspektiv. Målet är 
mer evidensbaserad 
kunskap som kan lig-
ga till grund för fram-
tida strategiska beslut.

När detta publiceras, 
den 8 mars 2020, firar 
vi den internationella 
kvinnodagen. Planer 
på en kvinnodag upp-
kom redan i början 
av tidigt 1900-tal och 
först ut var amerikan-
ska socialistpartiet 
1909. Initiativet följ-
des av många nationer 
och syftet var framför 
allt att driva politiska 
frågor. Vid FN:s första 
internationella kvin-
nokonferens 1975 i 
Mexiko framfördes en 
idé om att instifta en 
internationell kvin-
nodag och beslut togs 

av ett par år senare av 
FN:s generalförsam-
ling. Sedan den 8 mars 
1978 finns den inter-
nationella kvinnoda-
gen med på FN:s lista 
över högtidsdagar.

Den 19 november 
1999 instiftades en 
internationell mans-
dag. Den fokuserar på 
mäns hälsa, förbätt-
rade genusrelationer 
och verkar för att lyfta 
fram positiva manliga 
förebilder. Vem vet – 
en vacker dag kanske 
det också finns ett 
centrum med fokus på 
mäns psykiska hälsa. 
Det vore väl bra!

Men nu gäller det 
WoMHeR. Och var-
för bara kvinnor? Jag 
tycker det är klart som 
korvspad.

Lisa Ekselius
föreståndare, WoMHeR
professor och överläkare i 
psykiatri Uppsala universitet
Källa: Uppsala universitet

Lisa Ekselius: Men varför bara kvinnor?
■ WoMHeR är Uppsala universitets nya centrum med 
fokus på att behandla och förhindra kvinnors psykiska 
ohälsa. ”Men varför bara kvinnor?” undrar någon. Sva-
ret är klart som korvspad, skriver Lisa Ekselius, profes-
sor och överläkare i psykiatri.

Välkommen till Autoexperten!
Hos oss hittar du reservdelar, tillbehör och verktyg  
till din bil, lastbil, mc, husvagn eller båt. TEAMSPONSOR

AUTOEXPERTEN I LUND
Nöbbelövs Mossväg 3, Lund 
Tel. 046-30 57 30

AUTOEXPERTEN I MALMÖ
Östra Hindbyvägen 30, Malmö 
Tel. 040 - 21 03 30

FordStore Hedbergs Bil, Hornyxegatan 16, Malmö. Öppet: Mån-Fre 9-18. Lör & Sön 11-15
FordStore Hedbergs Bil, Ängelholmsvägen 1, Helsingborg. Öppet: Mån-Fre 10-18. Lör & Sön 11-15
Hedbergs Bil, Södra Vägen 1, Lund. Öppet: Mån-Fre 10-18. Lör & Sön 11-15.
Besök oss gärna på www.hedbergs.se eller Facebook!

Bränsledeklaration bl. körning: Puma ST-Line 1.0T EcoBoost, WLTP: 5,6-5,8 l/100km, CO2 127-132 g/km. Miljöklass Euro 6d-temp. Garanti gäller 5 år/1 0 000mil.  *) Hedbergs privatleasing gäller lagerbilar och är beräknad på en 
körsträcka av 1.500 mil/år.  Leasingperiod 36 månader som inkluderar lokalt serviceavtal. Kostnader för skatt, försäkring och vinterhjul tillkommer. Garanterat restvärde. Uppläggningsavgift 595 kr. Aviavgift 55 kr/mån.
Går inte att kombinera med andra rabatter och erbjudanden. Gäller ordertecknat per 31/3-2020. Med reservation för felskrivningar och eventuella prisjusteringar.

Privatleasing Hybrid 2 995 kr/mån*
Lanseringspris från 219 900 kr (Hybrid 235 900 kr)

NU ÄR DEN HÄR! KOM IN & PROVKÖR IDAG!

Privatleasing från 2 795 kr/mån*

FordStore Hedbergs Bil, Hornyxegatan 16, Malmö. Öppet: Mån-Fre 9-18. Lör & Sön 11-15
FordStore Hedbergs Bil, Ängelholmsvägen 1, Helsingborg. Öppet: Mån-Fre 10-18. Lör & Sön 11-15
Hedbergs Bil, Södra Vägen 1, Lund. Öppet: Mån-Fre 10-18. Lör & Sön 11-15.

Bränsledeklaration bl. körning: Puma ST-Line 1.0T EcoBoost, WLTP: 5,6-5,8 l/100km, CO2 127-132 g/km. Miljöklass Euro 6d-temp. Garanti gäller 5 år/1 0 000mil.  *) Hedbergs privatleasing gäller lagerbilar och är beräknad på en 
körsträcka av 1.500 mil/år.  Leasingperiod 36 månader som inkluderar lokalt serviceavtal. Kostnader för skatt, försäkring och vinterhjul tillkommer. Garanterat restvärde. Uppläggningsavgift 595 kr. Aviavgift 55 kr/mån.
Går inte att kombinera med andra rabatter och erbjudanden. Gäller ordertecknat per 31/3-2020. Med reservation för felskrivningar och eventuella prisjusteringar.

Lanseringspris från 219 900 kr (Hybrid 235 900 kr)

Med bland annat följande standardutrustning:
• 17” aluminiumfälgar • Trådlös laddningsplatta • 8” pekskärm med 
SYNC 3 & navigation • Parkeringssensorer bak • FordPass Connect
• Fullt digitala urtavlor

Bild: Mattias Lundberg & Johan Waara. Fotograf/källa Creative Commons

Mensskydd (tampong-
er och bindor) är gratis 
för främst tjejer och 
unga kvinnor i Storbri-
tannien. Detta händer 
på grund av olika lag-
stiftningar, bland annat 
ett förslag i England 
som har godkänts av 
regeringen. På grund 
av beslutet kommer 
mensskydd att finnas 
tillgängligt i alla statligt 
ägda skolor och hög-
skolor i England, och 
motiveras av att flickor 
från låginkomstfamil-
jer drabbas negativt av 
priserna på mensskydd 
genom att till exem-
pel välja att inte gå till 
skolan. Utbildningsde-
partementet i England 
stödjer detta och menar 
att det hade förändrat 

flickornas kvalité på un-
dervisningen, eftersom 
fler hade gått till skolan 
om de hade kunnat få 
bindor och tamponger 
gratis.

Tidigare hade Skottland 
röstat för en lagstiftning 
som kommer att erbju-
da flickor och kvinnor 
i landet kostnadsfri 
mensskydd, enligt The 
Independent. Politiker-
na är nöjda med beslu-
tet, som fick ett tydligt 

stöd av majoriteten. 
De påstår även att det 
nya beslutet skulle visa 
att problemen som rör 
kvinnor, som stigma 
kring menstruation, tas 
på allvar i landet. De 
allra flesta som röstade 
är överens om att till-
gången till gratis mens-
skydd kan hjälpa flickor 
att delta i aktiviteter ef-
ter skolan.

Info Express
hello@infoexpress.se

Gratis mensskydd
■ Mensskydd kan komma att bli kostnadsfria i Storbritannien 
efter att Skottland och England fattar beslut som erbjuder 
kvinnor mensskydd.

Foto: Creative Common

WoMHeR är Uppsala universitets nya centrum med fokus på kvinnors psykiska ohälsa
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■ Märket Volkswagen stoppar på torsdagen gradvis produk-
tionen vid sina europeiska fabriker. Även Volkswagen Group 
Components anläggningar påverkas. Åtgärden är ett svar på 
den snabbare infektionshastigheten av coronaviruset, det 
resulterande avbrottet i leveranskedjorna och den förestående 
snabba nedgången i efterfrågan på bilmarknaderna. Företaget 
genomför också ytterligare åtgärder för att skydda de anställda.

Inledningsvis påverkas 
produktionsanläggning-
arna i Wolfsburg (Tysk-
land), Emden (Tyskland), 
Dresden (Tyskland), 
Osnabrück (Tyskland), 
Zwickau (Tyskland), 
Bratislava (Slovakien), 
Pamplona (Spanien) och 
Palmela (Portugal) samt 
Volkswagen Group Com-
ponents anläggningar i 
tyska Brunswick, Chem-
nitz, Hanover, Kassel, 
Salzgitter och SITECH.

Till att börja med förvän-
tas produktionen stoppas 
i två veckor. För de berör-
da tyska anläggningarna 
ska åtgärderna tillämpas 
efter det sena skiftet på 
torsdagen.

Ralf Brandstätter, Chief 
Operation Officer för 

märket Volkswagen, sä-
ger:
– Spridningen av corona-
viruset i Europa har en 
alltmer negativ inverkan 
på efterfrågan. Samtidigt 
blir det allt svårare att 
förse våra anläggningar 
med outsourcade kom-
ponenter. Av den anled-
ningen har vi beslutat 
att avbryta produktionen 
på ett koordinerat sätt på 
torsdagen. Vi är överty-
gade om att detta också är 
i våra anställdas intresse, 
då de blir allt mer bekym-
rade över spridningen av 
corona.

Gunnar Kilian, medlem 
av Volkswagen Groups 
ledningsgrupp med ansvar 
för Human Resources, be-
tonar:
– Vi har också komplet-

Volkswagen pausar 
produktionen på grund 

av coronakrisen

terat våra omfattande 
hälsoskyddsåtgärder med 
flera andra åtgärder. Vi 
förstår våra medarbetares 
oro. Sedan coronapan-
demin startade i Kina är 
hälsa vår högsta prioritet, 
det kan våra anställda lita 
på.

Arbetarrådets ordförande 
Bernd Osterloh välkom-
nar produktionsstoppet:
– När människor inte 
längre kan träffas på lek-
platser eller för konserter, 
gå till kyrkan eller besö-
ka restauranger och inte 
längre köper bilar, och 
Volkswagen har problem 
med leverantörskedjan, 
kan produktionen helt en-
kelt inte fortsätta som om 
ingenting har hänt. För 
våra kollegor i produktio-
nen finns det därför inget 

Volkswagens huvudkontor i Wolfsburg. Foto/källa : Creative Commons

On World Obesity Day, 
4 March, we highlight 
the success Portugal has 
had in tackling child-
hood obesity – one of 
the main health chal-
lenges in the WHO Eu-
ropean Region – with 
their sugary drinks tax.

Childhood obesity is a 
complex public health 
issue – caused by many 
factors, it intersects 
significantly with soci-
oeconomic status. As 
obesity can establish be-
haviours at a young and 
vulnerable age, countri-
es have a duty to protect 
children from a pheno-
menon that can become 
a health burden for the 
rest of their lives.

In Portugal, the com-
bination of unhealthy 
diets and a rise in seden-
tary lifestyles has preci-
pitated a public health 
struggle with childhood 
obesity. The consequen-
ces of this have impli-
cations for Portugal to 
achieve the wider tar-
gets for noncommunica-
ble diseases (NCDs) by 
2030.

The importance of mo-
nitoring health trends
However, one moni-
toring programme, the 
WHO European Child-
hood Obesity Surveil-
lance Initiative (COSI), 
has attempted to take a 
firm hold on the crisis. 
COSI has been tracking 
the trend in childhood 
obesity for 12 years and 
has seen the numbers in 
Portugal slowly but su-
rely turn around. COSI 
is an initiative that has 
surveyed the weight of 
school-aged children 
every 2–3 years in over 

40 Member States of the 
European Region since 
2008. It has delivered 
invaluable data to go-
vernments across the 
Region in that time.

Dr Ana Rito, Portu-
gal’s Principal Investi-
gator for COSI, walks 
us through the compo-
nent parts of this cri-
tical monitoring initi-
ative. “Between 2008 
and 2016 we can see 
a drop in overweight 
children [in Portugal] 
from 37.9% to 30.7% 
and in obese children 
from 15.3% to 11.7%. 
However, it remains one 
of the highest rates in 
Europe,” she explains. 
Thanks to COSI, it is 
not just prevalence that 
can be assessed but also 
the behavioural aspects 
of healthy lifestyles, 
including diets and 
physical habits. It also 
goes beyond the child-
ren themselves to as-
sess their environments, 
such as schools and fa-
mily. This detailed level 
of analysis showed that 
despite the decreasing 
rates of obesity overall, 
dietary patterns seemed 
resistant to change.

Healthy lifestyles
Most importantly, COSI 
identified one of the 
main culprits. It seemed 
that the number of child-
ren who regularly drink 
soft drinks – a signifi-
cant influence on weight 
gain – had increased 
over time to reach over 
80.1% of children aged 
6–8 years in 2016. “This 
data provided scientific 
evidence essential to 
support the implementa-
tion of the sugary drinks 
tax,” Ana tells me.

Taxation is often an ef-
fective way of nudging 
behaviour change and 
is far more success-
ful than targeting or 
shaming individuals. 
However, building po-
litical momentum for 
such legislative change 
often proves challeng-
ing, particularly when 
it tackles an industry 
which puts profit befo-
re the health priorities 
of young people. None-
theless, leading public 
health institutions in 
Portugal helped drive 
taxes on sweet bevera-
ges up the agenda and in 
January 2017, Portugal 
brought into force a su-
gary drinks tax.

Big steps forward
The results are impres-
sive. Many companies 
have radically reduced 
the amount of sugar in 
their products and sales 
of sugary drinks have 
fallen overall. Future 
rounds of the COSI Por-
tugal study will be able 
to track the full impact 
on children’s consump-
tion patterns, but the ini-
tial plunge in high-sugar 
beverage sales and the 
significant reformula-
tion of products is im-
pressive.

Dr Francisco Goiana 
Silva was in the cabi-
net of the Ministry of 
Health of Portugal when 
the sugary drinks tax 
was implemented and 
is confident about the 
tax: “this policy inter-
vention is estimated to 
have had a far greater 
impact on the popula-
tion’s diet than all the 
education and self-re-
gulated mechanisms 
combined. The tax also 

serves as a measure to 
tackle health inequali-
ties”. Unhealthy diets 
and obesity are strongly 
related to social deter-
minants of health in Por-
tugal – people at lower 
income and education 
levels are the most vul-
nerable to developing 
NCDs. “By promoting 
transfer of consumption 
to healthier choices, 
such as water, which 
is not more expensive, 
this policy will reduce 
the risk of developing 
NCDs among the most 
vulnerable population 
groups,” added Dr Sil-
va.

Dr Silva also stresses 
the importance of in-
vesting revenue raised 
by the sugary drinks tax 
in health promotion in-
itiatives. “It allows the 
creation of a multiplier 
effect,” he said. “It 
brings to light the posi-
tive impacts of the tax 
and prevents criticism 
from stakeholders in the 

Portugal brings down obesity by taxing sugary drinks

Fotograf: Laurentiu Mihai

industry arguing that the 
tax serves only to gene-
rate revenue.”

Surveillance systems 
such as COSI are cle-
arly not just monitors 
of change – they have 
a huge amount of agen-
cy in driving through 
reforms and building 
change themselves. 
When policy-makers, 
politicians and acade-
mics collaborate flex-
ibly, they can have a 
significant impact on 
influencing the healthy 
behaviour of popula-
tions.

COSI is just one of the 
WHO tools that Portu-
gal has adopted to tack-
le childhood obesity and 
other NCD risk factors. 
National-level stakehol-
ders have recognized 
the importance of such 
tools and resources. 
“Having tools which 
can be readily used by 
policy-makers and mi-
nistries of health to as-

sess the potential impact 
of policy scenarios is 
extremely useful. In the 
past, we have also used 
WHO tools to estimate 
the potential health im-
pact of the Portuguese 
Sweetened Beverages 
Tax and we are cur-
rently considering their 
application in other po-
licies,” commented Dr 
Maria João Gregório, 
Director, Portuguese 
National Programme for 
the Promotion of Healt-
hy Eating.

Portugal’s fiscal mea-
sures are taking on en-
trenched challenges and 
defending the right to 
health for all – including 
children. Although there 
is more work to be done 
on healthy behaviours, 
these measures offer a 
guide to best practice in 
turning the tide of the 
childhood obesity epi-
demic.

Källa: WHO

WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI)
■ The WHO European Childhood Obesity Surveillance Initia-
tive (or COSI), is a unique system that for over 10 years has me-
asured trends in overweight and obesity among primary school 
aged children. COSI involves taking standardized weight and 
height measurements from over 300 000 children across the 
WHO European Region, providing nationally representative 
data for participating countries, as well as a large Region-wi-
de data set for analysis of the determinants of childhood over-
weight and obesity. This vital collaboration between WHO/Eu-
rope and research institutions from across the Region provides 
high-quality data to inform policy and practice to respond to the 
problem of childhood overweight and obesity.

Over 40 Member States of the Region will participate in the 
fifth round of COSI during the 2018–2019 school year.

alternativ till det kontrol-
lerade produktionsstop-
pet.

För att skydda sina 
anställda genomför 
Volkswagen ytterligare 
åtgärder för att förhindra 
spridning av coronavi-
ruset. Från och med nu 
kommer fabrikens kan-
tiner, självbetjäningsbu-
tiker, cafeterior, bistroer, 
restauranger och cate-
ringtjänster stängas. Som 
en allmän princip kom-
mer alla möten att hål-
las via Skype eller video. 
Alla större evenemang har 
ställts in.

Dessutom gäller speci-

ellt skydd för anställda 
med speciella hälsoris-
ker till följd av tillstånd 
som påverkar hjärtat eller 
lungorna och anställda 
med försvagade immun-
försvar.

Anställda som återvänder 
till Tyskland från andra 
länder efter den 14 mars 
är förbjudna att komma 
in på anläggningarna och 
andra anläggningar inom 
Volkswagen AG under 
inkubationsperioden på 
14 vardagar.

För att hålla virusets 
spridning så låg som 
möjligt ska kontakter i 
stor utsträckning undvi-

kas. Chefer och anställda 
ser över möjligheterna att 
arbeta hemifrån. Åtgär-
derna inkluderar också 
ett generellt stopp för af-
färsresor.

Även i Sverige har om-
fattande åtgärder vidta-
gits, liknande dem i Tysk-
land. Till exempel arbetar 
många av de anställda på 
huvudkontoret i Söder-
tälje på distans och mer-
parten av verksamheten 
sköts digitalt. Verksam-
heten för märkenas åter-
försäljare på utbildnings-
centret i Södertälje har 
också stängts ned under 
en period.

Källa: VW
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SPARA 
40 000 KR!  

SPARA 
25 000 KR!  SPARA 

20 000 KR!  

Bränsleförbrukning blandad körning. ASX: WLTP 7,5–8,2 l/100 km, CO2 171–185 g/km. Fyrhjulsdrift finns som tillval. Eclipse Cross: WLTP 7,8-8,7 l/100 km, CO2 177-196 g/km.  
Fyrhjulsdrift finns som tillval. Outlander: WLTP 7,6–8,7 l/100km, CO2 173–196 g/km. Bilarna på bilderna är extrautrustade. Kampanjen gäller till 31 maj med reservation för slutförsäljning. 

MITSUBISHI CENTER MALMÖ 
AGNESFRIDSVÄGEN 129, MALMÖ 

 
ÖPPETTIDER MÅN-FRE 8-18, LÖR-SÖN 11-15  

ASX 2.0  
Nu fr 229 900 kr 

ECLIPSE CROSS 1.5  
Nu fr 249 900 kr 

OUTLANDER 2.0 4WD CVT  
Nu fr 299 900 kr  

Möt våren i mångsidig SUV
/Just nu förmånliga priser hos Mitsubishi

Korttids permittering

Det nya bedömningsstö-
det är ett automatiserat 
verktyg som analyse-
rar stora mängder data 
om den arbetslösa och 
arbetsmarknaden. Ge-
nom att väga samman 
ett 30-tal faktorer – som 
till exempel utbildning, 
yrkeserfarenhet och bo-
stadsort – bedöms den 
arbetslösas avstånd i tid 
till arbetsmarknaden 
och vilket stöd han eller 
hon behöver för att nå 
dit.

– Det här innebär att 
den arbetssökande får 
en pålitligare och mer 
likvärdig bedömning, 
som förhoppningsvis 
leder till en mer lämplig 
och effektivare insats. 
Arbetsförmedlarna får 
också ett bättre besluts-
underlag, vilket gör att 
fler personer får ta del 

av det stöd som de be-
höver, säger Andrea 
Gidoff Grahn, verksam-
hetsutvecklare på Ar-
betsförmedlingen.

Behövs mer träffsäkra 
bedömningar
Arbetsförmedlingen har 
de senaste åren arbetat 
för att förbättra den ar-
betsmarknadspolitiska 
bedömningen.

– Vi har under en längre 
tid sett att det finns ett 
behov av mer träffsäkra 
bedömningar. Även ex-
terna granskningar pe-
kar på att det behövs, nu 
senast i Riksrevisionens 
rapport i början av mars. 
Dessutom har vi ett 
uppdrag från regeringen 
att ta fram det här, säger 
Andrea Gidoff Grahn.

Verktyget ska prövas i 

mindre skala inom den 
nya matchningstjänsten 
Rusta och matcha som 
startar i 32 kommuner 
den 30 mars. När be-
dömningen görs place-
ras den arbetslösa i en 
av tre grupper:

Personer som står nära 
arbetsmarknaden och 
bedöms klara sig själva 
med mindre stödinsat-
ser, till exempel Arbets-
förmedlingens digitala 
tjänster.

Personer som är aktuel-
la för matchningstjäns-
ten Rusta och matcha.

Personer som bedöms 
stå så pass långt ifrån 
arbetsmarknaden att de 
behöver vidare utred-
ning och fördjupat stöd.
Mänskliga mötet fort-
satt viktigt

Flera myndigheter och 
kommuner har börjat 
använda automatisera-
de lösningar för att göra 
olika typer av bedöm-
ningar. En stor fördel är 
att datorer kan analyse-
ra många fler parame-
trar samtidigt än vad en 
människa kan. Däremot 
kommer det mänskliga 
mötet att vara fortsatt 
viktigt.

– Arbetsförmedlaren 
kommer att ha ännu mer 
fokus på att motivera 
den arbetssökande, nå-
got som inte kan ersättas 
av en maskin. Vi kom-

■ Inom några år kommer de arbetsmarknadspolitiska 
bedömningarna av arbetslösa att göras med hjälp av ett 
automatiserat bedömningsverktyg. Dock kommer alla 
beslut om insatser tas av arbetsförmedlare även i framti-
den. Nu ska verktyget prövas inom den nya matchnings-
tjänsten Rusta och matcha.

binerar helt enkelt det 
bästa med datorer med 
det bästa hos människ-
an, säger Andrea Gidoff 
Grahn.

Ska prövas och justeras 
löpande
Bedömningsstödet, som 
blir en viktig del i den 
reformerade myndighe-
ten, är fortfarande under 
utveckling och kommer 
att utvärderas och juste-
ras efter hand.

– Det är klart att det 
kommer att finnas en del 
barnsjukdomar. Tjäns-
ten Rusta och matcha 

blir därför ett bra for-
mat att pröva stödet, i 
stället för att lansera det 
brett i hela myndigheten 
på en gång, säger Mat-
tias Bielsa, som jobbar 
med maskininlärning 
på Arbetsförmedlingen 
och har varit med och 
utvecklat verktyget.

Det automatiserade be-
dömningsstödet ska 
vara klart att användas 
i hela myndigheten till 
2022.

Källa: Arbetsförmedlingen.

Ny metod för bedömning ska bidra till 
effektivare insatser

Coronapandemin är en 
oförutsedd händelse och 
något som de drabbade 
företagen inte har kunnat 
råda över. Företaget måste 
dock fortfarande kunna 
visa att betalning kommer 
att kunna ske efter att an-
ståndstiden har löpt ut och 
att betalningsproblemen 
alltså har varit tillfälliga.

Anståndstiden varierar 
men sätts i normalfallet 
till två månader. I särskil-
da fall kan anståndstiden 
bli längre, dock maximalt 
fyra månader. Det kan 
även finnas en möjlighet 
till ytterligare förlängning 
av anståndstiden. Skatte-
verket gör i så fall en ny 
prövning av omständig-
heterna i ärendet och be-
dömer vad som talar för 
ett förlängt anstånd.

Det är Skatteförfarande-
lagens bestämmelser om 
anstånd som styr. Om det 
finns så kallat synnerli-
ga skäl ska Skatteverket 
bevilja anstånd med in-
betalning av skatt, avgift 
och ränta, enligt 63 kap. 
15 § skatteförfarandela-
gen (2011:1244). Den som 
söker anstånd ska visa att 
synnerliga skäl finns.

Anståndet vid tillfälli-
ga betalningssvårigheter 
bör normalt inte omfatta 
avdragen skatt och mer-
värdesskatt eftersom fö-
retaget förväntas ha de 
pengarna i kassan, här 
fungerar företaget som 
”statens uppbördsman”. 
Anstånd kan ändå medges 
för de här skatterna om 
företaget visar att det har 
blivit tvunget att använda 
pengarna till betalning av 

något det inte hade kunnat 
förutse för att mildra följ-
derna av coronaviruset.
Huvudsyftet med an-
ståndsbestämmelsen är att 
de företag som drabbas av 
tillfälliga betalningspro-
blem ska kunna få en kor-
tare tid på sig för att skaffa 
fram pengar för att betala 
skatten eller avgiften. Det 
handlar om ett enstaka 
tillfälle där företaget har 
hamnat i tillfälliga betal-
ningssvårigheter på grund 
av händelser som företa-
get inte har kunnat påver-
ka, men där företaget har 
goda möjligheter att efter 
en kortare tids anstånd be-
tala skatteskulden.

Skyldigheten att lämna 
skattedeklaration varje 
månad gäller även om du 
söker anstånd.

Källa: Skatteverket

Möjlighet till anstånd med 
betalning på grund av 
coronaviruset
■ I väntan på ändringar i lagstiftningen 
om anstånd kan företag och privatpersoner 
som har fått betalningsproblem som en 
direkt konsekvens av coronaviruset söka 
anstånd hos Skatteverket med betalningen.

Observera att frågor och svar uppdateras löpande!

■ Korttidspermittering innebär att arbetsgivarens lönekostnader 
kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får 90 
procent av lönen. Staten går in med kraftiga subventioner för 
att täcka en del av kostnaden. Detta är en viktig åtgärd nu när 
många företag är pressade med anledning av covid-19.

Arbetstagaren kan gå ned i arbetstid och ändå få ut över 90 procent av 
lönen Staten täcker upp stora delar av kostnaden. Syftet är att drabbade 
företag ska kunna behålla sin personal och växla upp snabbt igen när 
läget vänder.

Så fördelas kostnaderna för nedgång i lön och arbetstid
(Lönetaket är 44 000 kronor i månaden)

Så förbereder du som 
företagare dig
Du som företagare kan 
förbereda dig genom att 
se till att du har stöd för 
korttidspermittering i 
centrala och/eller lokala 
kollektivavtal. Om före-
taget inte har kollektivav-
tal ska det finnas skrift-
ligt avtal med minst 70 
procent av arbetstagarna, 
med stöd för korttidsper-
mittering.

Frågor och svar om 
korttidspermittering
Vi uppdaterar frågor 
och svar löpande i takt 
med att vi har ny infor-
mation.

Vem kan söka ersätt-
ning för korttids-
permittering?
Företag som kan visa på 
svårigheter att klara de 
ekonomiska utmaningar 
som kommer i kölvattnet 
av Covid-19. Svårigheter-
na ska alltså vara orsaka-
de av ett förhållande utom 
arbetsgivarens kontroll 
och specifikt drabba före-
tagets verksamhet.

Alla arbetsgivare, med un-
dantag för vissa offentliga 
aktörer, kan få stöd vid 
korttidspermittering om 
kraven för stödet är upp-
fyllda.

Vad finns det för krav 
kopplat till korttids-
permittering?

• Det ska finnas stöd för 
korttidspermittering i 
centrala eller lokala kol-
lektivavtal. Om det inte 
finns kollektivavtal ska 
det finnas ett skriftligt av-
tal med minst 70 procent 
av arbetstagarna.

• Arbetsgivaren måste ha 
använt sig av andra till-
gängliga åtgärder för att 
minska arbetskraftskost-
nader, såsom uppsägning 
av ej verksamhetskritisk 
personal som inte är tills-
vidareanställd (i de fall 
detta är möjligt).
• Företag som tidpunkten 
för ansökan är föremål för 
företagsrekonstruktion el-
ler är på obestånd kan inte 
få stödet.
Det finns tre fasta nivåer 
för arbetstidsminskning: 
20, 40 eller 60 procent 
som innebär minskade 
kostnader med 19, 36 
respektive 53 procent för 
arbetsgivaren i de tre oli-
ka fallen. Det är endast 
vid arbetstidsminskning 
inom dessa nivåer som 
stöd för kortidspermit-
teringen gäller. Du hittar 
en tabell för fördelningen 
av kostnaden under rubri-
ken Hur fördelas kostna-
derna för nedgång i lön 
och arbetstid?

Hur tar jag fram ett av-
tal?
Om du som arbetsgiva-
re har kollektivavtal och 
vill kunna använda kort-
tidspermittering ska du 
förhandla det med facket. 
Redan nu kan du infor-
mera facket och kalla till 
MBL-förhandling och 
komma till en överens-
kommelse med facket 
om korttidspermittering, 
förutsatt att det finns ett 
centralt kollektivavtal om 
korttidsarbete. Kontakta 
din arbetsgivarorganisa-
tion för mer info kring 
detta!

Arbetsgivare som inte har 
kollektivavtal ska istället 
skriva överenskommelse 

om korttidspermittering 
med minst 70 procent av 
de anställda. Ett sådant 
avtal ska innehålla vilka 
anställda det innefattar 
och vilken fast procentni-
vå arbetstiden ska reduce-
ras med.

Vilka arbetsgivare kan 
ta del av stödet?
Stödet gäller arbetsgivare 
som är juridiska personer 
eller som är fysiska perso-
ner och bedriver närings-
verksamhet. 
Stödet gäller dock inte 
1. Staten, landsting, kom-
muner och kommunalför-
bund, 
2. Aktiebolag, handelsbo-
lag, föreningar och stif-
telser över vilka staten, 
landsting, kommuner och 
kommunalförbund har 
ett rättslig bestämman-
de inflytande, såvida inte 
verksamheten avser af-
färsverksamhet, och 
3. Arbetsgivare i fråga om 
verksamhet som huvud-
sakligen är finansierad av 
offentliga medel.

Stödet omfattar inte ny-
anställda, utan endast an-
ställda som var avlönade 
3 månader före ansökan 
om stöd.

Vilka anställda kan om-
fattas av stödet?
Stödet gäller för de an-
ställda som arbetsgivaren 
varit skyldig att betala ar-
betsgivaravgifter för un-
der stödmånaden..

Anställda som tillhör ar-
betsgivarens familj är ej 
stödberättigade. Som fa-
milj räknas barn, föräld-
rar samt avlägsnare släk-
tingar som bor i samma 

Stödet kommer att finnas tillgängligt 7 april, men tillämpas redan från 16 
mars. Det kommer att gälla under 2020.

hushåll. Detta inkluderar 
också ägare.

Arbetstagare som uppbär 
anställningssubventioner 
från Arbetsförmedlingen 
kan inkluderas i stödet.

När kan jag söka stödet?
Ansökan öppnar 7 april. 
Perioden som stödet kan 
omfatta är dock från den 
16 mars och sex månader 
framåt med möjlighet att 
ansöka om tre ytterligare 
månader.

Hur ansöker jag?
Ansökan öppnar 7 april, 
då kommer rutiner finnas 
på plats för att företag ska 
kunna ansöka om stödet. 
Vi kommer att uppdatera 
informationen om hur an-
sökan ska gå till löpande 
fram till dess.

Ansökan kommer att ske 
via tillvaxtverket.se. Vi 
återkommer med detaljer 
kring hur du gör din an-
sökan.

Stödet kan utbetalas först 
efter att Tillväxtverket 
har godkänt ansökan. An-
sökningarna kommer att 
handläggas skyndsamt.

Efter godkänt stöd är ar-
betsgivaren skyldig att 
inom en tid som Tillväxt-
verket bestämmer göra en 
avstämning för att fast-

ställa slutligt stöd.

Kan detta stöd kombi-
neras med andra typer 
stöd?
Generellt påverkar stödet 
för korttidspermittering 
inte möjligheter till andra 
typer av stöd, då det for-
mellt inte räknas som fö-
retagsstöd.

Finns det nogåt lö-
netak för korttids-
permittering?
Ersättningen kommer att 
täcka löner upp till 44 000 
kronor i månaden. För in-
komsttagare med en högre 
lön kommer inkomsten att 
räknas på 44 000 kronor. 
Arbetsgivaren ansvarar för 
eventuell överskjutande 
del.

Hur länge kan ett företag 
få stöd?
Ett företag kan få stöd i 
sex månader, med möj-
lighet till förlänging i yt-
terligare tre månader. Det 
finns efter denna period en 
karenstid på 24 månader.

Vad är korttidspermitte-
ring?
Korttidspermittering är 
arbete där arbetstiden är 
kortare än den ordinarie 
arbetstiden, där partiell 
arbetsbefrielse införs med 
stöd av ett centralt kol-
lektivavtal under en be-
gränsad period. Lönen är 

därför något lägre än den 
ordinarie lönen. 

Det statliga stödet inne-
bär att arbetsgivarens lö-
nekostnader kan minska 
med hälften samtidigt 
som arbetstagaren får ut 
över 90 procent av lönen. 
Den tillfälliga höjningen 
av statens andel av kost-
naden innebär att syste-
met blir mer förmånligt 
för både arbetstagare och 
arbetsgivare.

Varför införs korttids-
permittering?
Syftet är att företag som 
drabbas av en extern oför-
utsedd kris som Covid-19 
ska ha ekonomiska möj-
ligheter att behålla sin 
personal och kunna växla 
upp snabbt igen när läget 
vänder.

Är deltagande frivilligt 
för medarbetarna?
Nej. Är det reglerat i kol-
lektivavtal så gäller det. 
Har 70% skrivit avtal med 
arbetsgivaren så gäller 
även det avtalet.

Kan man få stöd för 
varslad eller uppsagd 
personal?
Man kan få stöd för varslad 
personal. Man kan inte få 
stöd för uppsagd personal.

Källa: Tillvaxtverket

Foto/källa: Arbetsförmedlingen 
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ÖRESUNDSTÅG. Från 
och med söndagen (15 
mars 2020 n.r.) gäller att 
det endast är en avgång 
per timme med två tåg-
sätt som kör i pendeltrafik 
mellan Malmö C och Kö-
penhamn istället för som 
vanligt sex avgångar per 
timme i rusningstid och 
tåg som går direkt mellan 
Helsingör och Göteborg, 
Kalmar samt Karlskrona. 
Första beskedet var att 
Öresundstågen skulle vän-
da på Kastrup. Men sent 
på söndagskvällen kunde 
Skånetrafikens direktör 
Linus Eriksson medde-
la på Twitter att passa-
gerarna som godkänns i 
gränskontrollen på Kast-
rup får kliva på tågen och 
med 16 minuters fördröj-
ning fortsätta till Köpen-
hamn H. Tågen avgår från 
Malmö C 33 minuter över 
hel timme och från Kast-
rup 22 minuter över hel 
timme och gör uppehåll 
även vid Triangeln, Hyllie 
Tårnby, Ørestad och Kö-
penhamn H. Att avgång-
arna minskar beror enligt 
Skånetrafiken på att dansk 
polis inte hinner genom-
föra gränskontroll av mer 
än två tågsätt per timme. 
Vid gränskontrollen på 

Kastrup finns såväl polis 
som militär på plats. Per-
soner som ska resa vidare 
med tåg i Danmark eller 
Sverige får byta vid någon 
av de nya ändstationerna. 
För den som vill ta tåg 
vidare i Danmark kräver 
DSB att man hämtar en 
gratis platsbiljett för att på 
sätt minska trängseln och 
därmed risken för coro-
nasmitta. Platsbiljetten 
hämtas i DSB:s App eller 
automat på Kastrup eller 
Köpenhamn H. Klicka här 
för information om hur du 
hämtar platsbiljett.

EXTRA BUSSAR HYL-
LIE-KASTRUP. Skå-
netrafiken har beslutat att 
komplettera det minskade 
antalet avgångar för Öre-
sundstågen med tillfälligt 
insatta bussar som kom-
mer att avgå var 20 mi-
nut mellan Kastrup och 
Malmö Hylllie. Bussarna 
behövs med tanke på att 
kapaciteten med Öre-
sundståg nu minskar från 
upp emot 4 000 sittplatser 
per timme vid normallä-
get med sex avgångar per 
timme under rusningstid 
till 450 sittplatser vid tim-
mesdrift och två tågsätt. I 
vanliga fall pendlar om-

kring 8 000 personer med 
tåg över Öresund. Enligt 
senast tillgänglig statistik 
pendlar totalt 15 200 per-
soner över Öresund och 18 
600 om övriga inkomst-
tagare räknas med. Det 
innebär att många pendlar 
med bil. Mer än 90 pro-
cent pendlar från Skåne 
till Danmark.

SJ X2000 TÅG. SJ har 
ställt in tågtrafiken till 
Danmark sedan gränsen 
stängts. 

BIL ÖVER ÖRE-
SUNDSBRON. Malmö 
stad meddelar att de fler-
dubblar pendlarparke-
ringen vid Svågertorps 
station för att underlätta 
samåkning i bil över Öre-
sundsbron. Antalet parke-
ringsplatser vid pendlar-
parkeringen ökas under 
måndagen från 300 till 1 
100. Gränskontrollen av 
fordon över Öresundsbron 
genomföras av dansk po-
lis med militär på plats vid 
en kontrollstation på Pep-
parholm.

FORSEAS FÄRJOR 
HELSINGBORG-HEL-
SINGÖR. Färjetrafiken 
fortsätter men Forsea är 

■ Öresundspendlarna möter en helt annan vardag under måndagen än 
tidigare med kraftigt begränsad trafik med Öresundstågen, en tillfällig 
busspendel mellan Hyllie och Kastrup, fler pendlarparkeringar på 
Svågertorp, gränskontroller och ökade restider. Danmark har med hän-
visning till coronapandemin stängt gränsen men håller dörren öppen för 
lastbilar och varutransporter, danska medborgare, pendlare, personer 
bosatta i Danmark och andra som har så kallade anerkendelsesværdige 
formål. Övriga personer kommer att avvisas vid den danska gränskon-
trollen. Enligt Kristeligt Dagblad är inte gränsreglerna tydligt definierade 
utan det blir upp till den enskilda polisen att tolka vad som anses vara ett 
giltigt skäl. News Øresund hjälper dig med den senaste informationen 
om resorna mellan Sverige och Danmark.

Så här tar du dig över Öresund – om du är pendlare 
eller har annat giltigt skäl att släppas in i Danmark

Besparingsprogrammet 
innebär att efterhand 
som passagerartrafiken 
fortsätter att minska på 
flygplatsen så kommer 
upp emot 1 500 av bo-

lagets 2 600 anställda 
att permitteras med lön 
i enlighet med den löne-
kompensationsordning 
som regeringen avtalet 
med arbetsmarknadens 

parter. Det innebär att 
staten fram till den 9 
juni betalar 75 procent 
av lönen om den permit-
terade personalen inte 
sägs upp. På flygplatsen 

tydlig med att endast last-
bilar samt personer som 
är danska medborgare, 
arbetspendlare och andra 
med starkt berättigat syf-
te släpps in i Danmark för 
tillfället. Övriga personer 
kommer att avvisas vid 
den danska gränskontrollen.

STENA LINE. Rederiet 
Stena Line upphör till-
fälligt med passagerar-
trafiken mellan Halmstad 
– Grenå och Göteborg – 
Frederikshavn. Färjetrafi-
ken fortsätter men endast 
med lastbilar ombord.

KÖPENHAMNS FLYG-
PLATS I KASTRUP. 
Inga svenskar släpps just 
nu in i Danmark för att 
flyga från Kastrup. Endast 
hemvändande svenskar 
tillåts landa på Kastrup. 
Flygtrafiken är på väg att 
minska till ett minimum 
och SAS meddelade på 
söndagskvällen att de stäl-
ler in nästan alla flygning-
ar och sänder hem 90 pro-
cent av personalen.

FÄRRE ÖRESUND-
SPENDLARE. Frågan är 
hur många av de cirka 15 
200 personer som pend-
lar över Öresund som den 
närmaste tiden kommer att 
arbeta i grannlandet. De 
svenskar som har en of-
fentliga anställning i Dan-
mark har redan sänts hem 
om de inte har en sam-
hällsviktig arbetsuppgift. 
Många kontorsanställda 
i Danmark har likaså fått 
möjlighet att arbeta he-
mifrån. En viktig svensk 
arbetsplats i Danmark är 
Köpenhamns flygplats i 
Kastrup där verksamheten 
nu går på sparlåga och 
många anställda väntas 

därför sändas hem, inte 
minst anställda i SAS. 
Många svenska ungdomar 
arbetar i danska butiker 
och restauranger som nu 
drabbas hårt genom att 
kunderna stannar hemma 
på grund av coronapande-
min.

HÄR ÄR REGLER-
NA FÖR VEM SOM 
SLÄPPS IN I DAN-
MARK SEDAN GRÄN-
SERNA STÄNGTS. En-
ligt Sveriges ambassad i 
Köpenhamn gäller följan-
de:

Icke-danska medborgare 
som vill resa in i Danmark 
kan förvänta sig att ne-
kas inresa vid den danska 
gränsen, däribland flyg-
platserna, med mindre än 
att de har ett nödvändigt 
ärende (anerkendelsesvær-
dige formål).

Personer som behöver kor-
sa den danska gränsen för 
att komma hem – exempel-
vis svenska resenärer som 
varit på varit på semester 
utomlands – kommer an-
ses ha ett nödvändigt skäl 
för inresa. Detsamma gäl-
ler vid transit på flygplats. 
De senaste dagarna har det 
dock förekommit uppgif-
ter i media och sociala me-
dier om att flygbolag inte 
känt till detta utan vägrat 
släppa ombord svenska 
passagerare på flyg med 
destination Kastrup.
Danska myndigheter näm-
ner som exempel på gilti-
ga skäl för inresa eller ge-
nomresa:

Personer som bor eller 
arbetar i Danmark, inklu-
sive egenföretagare som 
arbetar i Danmark.

Människor som måste le-
verera varor till Danmark 
eller varor från Danmark.
Personer som reser in i 
syfte att utöva umgäng-
esrätt med minderåriga 
barn.
Personer som fungerar 
som primär vårdgivare för 
minderåriga barn i Dan-
mark (kan vara f.d. fos-
terfamilj som inte ingår i 
kärnfamiljen).
Personer som besöker svårt 
sjuka eller döende familje-
medlemmar i Danmark.
Personer som deltar i en 
pågående behandling hos 
hälsomyndigheterna i 
Danmark.
Personer som ska närva-
ra vid en begravning i 
Danmark.
Personer som måste delta 
i en rättegång i Danmark.
Studenter i den mån ut-
bildningsanstalter inte är 
stängda (och distansut-
bildning erbjuds inte).
En person som har ett gil-
tigt men ännu inte använt 
arbetstillstånd i Danmark 
kommer att ha ett lovvärt 
syfte för sin inresa om han 
eller hon kommer in för att 
arbeta i Danmark.

Pendlare från Tyskland 
och Sverige till Danmark, 
ska förvänta sig långa köer 
vid gränsövergångarna.
På torsdagen ändrades 
också rekommendationerna 
till danska medborgare, 
som nu avråds från icke 
nödvändiga resor utanför 
landets gränser i en månad 
framöver.

Alla danska medborgare 
som befinner sig i utlan-
det, uppmanas nu att resa 
hem till Danmark.

Källa: News Øresund

Danmark har infört en gränskontroll av passagerare som anländer från Sverige och till skillnad från de tidigare id-kontrollerna är det dansk polis och militär som är på plats. Foto: News Øresund

Köpenhamns flygplats sänder hem 1 500 anställda 
med lön och pausar investeringar
■ Som en följd av coronapandemin har passagerartrafiken på 
Köpenhamns flygplats i Kastrup minskat med 70 procent den 
senaste tiden och väntas minska ytterligare de närmaste dagarna. 
Därför lanserar flygplatsen ett sparprogram som innebär att uppemot 
1 500 av bolagets 2 600 anställda sänds hem med lön under den 
närmaste tiden samtidigt som investeringarna pausas. Flygplatsens 
hålls dock fortsatt öppen bland annat för den viktiga flygfrakten 
uppger bolaget i ett pressmeddelande.

arbetar totalt närma-
re 23 000 personer när 
även flygbolag, servi-
cebolag, restauranger 
och butiker räknas in. 
Nu kommer en stor del 
av flygplatsens 91 buti-
ker och 46 restauranger 
tillfälligt att stängas ned 
samtidigt som två av tre 
landningsbanor tas ur 
drift för att kunna par-
kera “ett högt tvåsiffrigt 
tal” med flygplan som 
tagits ur drift.

Totalt beräknar flyg-
platsledningen med att 
kunna sänka kostnader-
na under 2020 med mel-
lan 250 och 350 miljoner 
danska kronor genom 
personalneddragningar, 
minskad marknadsfö-
ring, färre konsulter och 
andra kostnader. Samti-
digt pausas de pågående 
satsningarna i en ut-
byggnad av flygplatsen 
vilket medför minskade 
investeringar på mellan 
400 och 700 miljoner 

danska kronor under året.

Det är dock inte tala om 
att stänga ner den dans-
ka storflygplatsen som 
dels har ett ansvar att 
kunna ta emot inkom-
mande flyg, dels har en 
omfattande verksamhet 
med fraktflyg. Enligt 
flygplatsen bidrar flyg-
frakten till att transpor-
tera 33 procent av värdet 
av dansk export. 

Källa: News Øresund

■ Med anledning covid-19-situationen gör Malmö stad bedömningen att flera av stadens 
verksamheter är, eller kommer att bli, hårt ansatta under pandemihanteringen. Därför ska 
medarbetare bara genomföra fysiska möten om de är nödvändiga för verksamhetens upp-
drag, och inte kan hållas digitalt eller via telefon.

-I den situation vi befinner oss i nu ser vi ett behov av att kraftsamla kompetens och resurser. 
Då blir det viktigt att prioritera de möten som är verksamhetskritiska. Vilka fysiska möten 
som är nödvändiga för verksamhetens uppdrag är upp till varje chef att avgöra, säger Andre-
as Norbrant, stadsdirektör.

Den främsta anledningen till de nya riktlinjerna är att kunna fokusera kommunens resurser 
så att samhällskritiska verksamheter ska kunna bedrivas som vanligt.

-Vi följer myndigheternas beslut och rekommendationer. Vi har tillsatt ett förstärkt lednings-
stöd som träffas dagligen som stöd åt stadens ledningsgrupp. I den gruppen följer vi hela 
tiden utvecklingen och är beredda att fatta nya beslut efter hand som läget ändras, fortsätter 
Andreas Norbrant.

Tjänsteresor
Antalet tjänsteresor ska begränsas till resor som är verksamhetskritiska och av brådskande 
karaktär. Ansvarig chef fattar beslut om de resor som eventuellt måste genomföras. Gene-
rellt gäller att tjänsteresor om möjligt bör ersättas med digitala möten.

Källa: Malmö stad

Malmö Nya riktlinjer för 
möten och resor för anställda 
i Malmö stad

■ I dag (den 17:e mars 2020 n.r.) fick kommunstyrelsens arbetsutskott en presentation 
av förstudien ”Järnväg i tunnel genom Lund jämfört med nya spår i markplan”. Det 
återstår arbete med slutgiltiga rapporten, men underlaget visar att ett tunnelalternativ 
har många fördelar samtidigt som det blir dyrare än spår i markplan.

Syftet med utredningen har varit att ta fram jämförande kostnadskalkyler för järnväg i 
markplan och järnväg i tunnel. När rapporten är färdig har Lunds kommun ett underlag 
som kan vägleda de politiska beslut som behövs för Lunds fortsatta utveckling kopplat 
till höghastighetsjärnväg och Lund C.

Järnväg i tunnel
Med en tunnellösning försvinner järnvägens barriäreffekt och östra och västra Lund 
kan knytas samman på ett bättre sätt. Negativa effekter som spridning av buller och 
partiklar flyttas från centrala Lund. Det nuvarande järnvägsområdet kan utnyttjas för 
stadsutveckling med nya bostäder, verksamheter och gröna miljöer.

Två exploateringsalternativ har tagits fram: Lundaskalan och Lund+. Lundaskalan 
innebär att exploateringen anpassas till områdets angränsande bebyggelse, medan 
Lund+ testar gränsen för högsta möjliga exploatering på platsen. Lund+ kan ge en 
exploateringsintäkt på drygt två miljarder netto. Den mindre omfattande Lundaskalan 
ger en lägre intäkt.

Om Lund skulle få en underjordisk station med sex spår, skulle den bli den största 
stationen i Sverige med en sådan utformning. Utifrån geologin i området föreslås en 
tunnelteknik som har använts i Europa, men inte i Sverige. Bedömningen är att de 
tekniska, miljömässiga och ekonomiska riskerna är större i tunnelalternativet jämfört 
med markalternativet.

Spår i markplan
Med järnvägen kvar i markplan möjliggörs trafikering med höghastighetsjärnväg till 
Lund till en betydligt lägre kostnad än med tunnelalternativet. Ytterligare två spår norr 
och söder om Lund C medför ett begränsat intrång på några befintliga fastigheter, un-
dantaget Armaturkurvan där intrånget blir betydande. Negativa effekter som att spåren 
utgör en barriär i staden samt spridning av buller och stoft kvarstår, men järnvägs-
anläggningens utformning och gestaltning bedöms få stor påverkan på hur effekter-
nas omfattning kan minska eller öka. Om godstrafiken lyfts bort från den nuvarande 
sträckningen till en yttre godsbana försvinner en stor del av de negativa effekterna i 
stadskärnan.

Kostnader
De studerade tunnelalternativen beräknas kosta cirka 18-22 miljarder kronor att ge-
nomföra. I detta ingår att godstrafiken leds i separata tunnlar eller i ett yttre godsspår.

Ett markalternativ genom Lund för godståg och persontåg beräknas kosta cirka 5-7 
miljarder kronor. Om markalternativet kompletteras med yttre godsspår tillkommer 
cirka 3-4 miljarder kronor för detta.

- Nu har vi fått en första genomgång av utredningens resultat. Jag kan konstatera att det 
finns mycket att ta hänsyn till och det är ett viktigt vägval för kommunen och staten. 
När kommunledningen fått ta del av rapporten i sin helhet återkommer vi med vår syn 
på vägen framåt, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande.

- Det här är en utredning som möjliggör för Lunds kommun att ta ställning till kom-
plexa frågor med stor betydelse för stadens framtid. När vi har landat i våra slutsatser 
ser jag framför mig en utökad dialog med Trafikverket om vad utredningsresultatet 
innebär säger Christoffer Nilsson, kommundirektör.

Källa: Lunds kommun

Lund Järnväg i tunnel eller 
spår i markplan- nu har 
Lunds politiker fått en för-
sta lägesbild

■ Ett stort tack till alla frivilliga som har anmält sig för att hjälpa hälso- och äldreområden

Som ni kan läsa i Helsingør Dagblad som utgavs 18 mars, är det ett stort nöje för både cen-
trumschefen i hälsa och vård, Margrethe Kusk Pedersen och borgmästaren att så många 
volontärer har frivilligt hjälpt till under denna behovstid för extra händer, särskilt inom äld-
re- och hälsoområdena.

Enbart på måndag registrerade 50 personer sig. 13 av kommunens anställda utbildas också 
för att utföra de uppgifter som behövs. 

Volontärerna anställs timvis enligt avtalsvillkor. Margrethe Kusk Pedersen förklarar för 
Helsingør Dagblad att alla förfrågningar är registrerade, men att inte alla frivilliga omedel-
bart kommer till jobbet.

” De kommer finnas på en lista, och sedan väljer vi personer från listan vid olika tillfällen, 
så vi försöker ständigt förbereda några av dem för vår verksamhet. Några av dem som har 
anmält sig kommer att kontaktas den här veckan.”

Hon fortsätter:

”Vi är i färd med kapacitetsuppbyggnaden, och förväntningen är att det kommer att bli ännu 
värre. Det finns många saker som ingen kan svara på i dag, men vi ser in i en framtid som 
får en att tro att vi kan få fler patienter inskrivna på sjukhus idag, och att få dem hem till 
kommunen mycket tidigare än vi är vana vid.”

Källa: Helsingør kommune

Helsingør Många frivilliga 
redo att hjälpa
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I år är det 25 år sedan FN:s Pekingdeklaration antogs med målsättningen att 
främja kvinnors rättigheter världen över, 10 år sedan kvinnoorganet UN Wo-
men grundades och 5 år sedan hållbarhetsmålen antogs, varav jämställdhet är 
ett av målen.

Så hur ser situationen ut i dag? Flera framsteg har gjorts, men det råder fortfa-
rande inte jämställdhet mellan män och kvinnor. Ett exempel där skillnaderna 
syns är på arbetsmarknaden. I genomsnitt tjänar kvinnor i EU mindre än män.

Förstå lönegapet mellan män och kvinnor

• Lönegapet visar skillnaden i genomsnittslönen mellan män och kvinnor.

• Det ojusterade lönegapet visar skillnaden i genomsnittlig timlön (brutto) mel-
lan män och kvinnor i antal procent av mannens lön. Ingen hänsyn tas till ut-
bildning, ålder, antal arbetade timmar eller typ av jobb.

• Statistiken inkluderar bara företag med tio eller fler anställda.

Hur stor är löneklyftan mellan män och kvinnor i EU?

Kvinnor tjänar i genomsnitt 15 procent mindre än män i timmen. Det skiljer 
sig också mycket åt mellan EU:s medlemsländer. Störst är klyftan i Estland (23 
procent) och det EU-land där skillnaden är minst är Rumänien (3 procent). I 
Sverige är löneskillnaden mellan könen 12 procent.

Trots att fler kvinnor än män avslutar högre utbildningar inom EU så är de i 
lägre grad representerade på arbetsmarknaden. Nästan 30 procent av kvinnorna 
i EU jobbar deltid – och det är också mycket mer sannolikt att de slutar arbeta 
för att ta hand om barn och släktingar.

Lönegapet förändras också med åldern. Det tenderar att vara lägre i början av 
karriären, för att eftersom bli allt större. Mönstret varierar dock mellan länder-
na. Löneskillnaden skiftar också efter bransch. I en majoritet av EU:s med-
lemsländer var lönegapet 2017, mellan män och kvinnor, större på den privata 
arbetsmarknaden än på den offentliga.

En viktig orsak till löneskillnaderna är överrepresentationen av kvinnor i re-
lativt lågavlönade branscher – samtidigt som de är underrepresenterade i de 
högavlönade. Till exempel fanns det i genomsnitt fler manliga än kvinnliga 
forskare och ingenjörer i EU 2018, 59 procent jämfört med 41 procent. Kvin-
nor hade också bara 33 procent av chefspositionerna inom EU.

Lönegapet leder också till att kvinnor i högre grad riskerar att drabbas av fat-
tigdom när de blir äldre. Inom EU var kvinnornas pensioner 2018 i genomsnitt 
30 procent lägre än männens. Även här skiljer det sig åt mellan länderna, från 
en skillnad på 43 procent i Luxemburg till 1 procent i Estland.

Källa: Europaparlamentet

Lönegapet mellan könen i 
Europa: Fakta och statistik

Hur stor är löneklyftan mellan män och kvinnor i EU?

■ Lär dig mer om de ekonomiska orättvisorna, 
som fortsätter att råda, mellan könen i Europa

Kvinnor och män på arbetsmarknaden

Påskens delikatesser!

 Tel:040-152470
 Butik & Restaurang öppet alla dagar hela påsken se hemsida

 www.limhamns� skrokeri.se

Påskens delikatesser!Påskens delikatesser!
Kvalité till
Bästa pris!

Sillinläggningar 13 st egna .........1390-1990/hg
Kallrökt/Gravad lax...............................3690/hg
Najadlax .................................................3890/hg
Varmrökt lax ....................................från 3130/hg
Rökt ÅL hel/halv ....................................4590/hg
Stenbitsrom egen gjord .........................45:-/hg
Löjrom Svensk .....................................249:-/hg
Janssons Frestelse .................................75:-/st

Sillinläggningar...............1590-1990/hg
Majesill .........1690/hg 1kg spann 110:-
Kallrök/Gravad lax skivad.....3890/hg
Najadlax skivad........................4090/hg
Varmrökt lax.....................från 3390/hg
Rökt ål hel/halv.........................4850/hg
Löjrom Svensk...........................249/hg
Janssons Frestelse....................75:-/st

Påsktallrik............................135:-
Laxtallrik..............................155:-
Stekt sill, potatismos..........120:-
Rödspätta tallrik..................139:-
Fisch & Chips.......................139:-
Limhamns biff med mos ....120:-

Öppettider (Restaurang)
Mån-fred 9-18 (11-18)

Långfredag 9-18 (11-18)
Påskafton 9-16 (11-16)

Påsk.d/Anand.påsk 11-16 (11-16)

Dagens fisk
100:-/port

11:00-14:00

Restaurangen erbjuder!

Sedan starten har Europeiska unionen sina genom sina 
politiska medel och åtgärder jobbat för att främja jäm-
ställdhet och sociala rättigheter i Europa.

ˮ Rådet kan i enlighet med ett särskilt lagstiftnings-
förfarande och efter Europaparlamentets godkännande 
vidta lämpliga åtgärder för att bekämpa diskriminering 
på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. 
Artikel 19 – fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

EU har drivit igenom lagstiftning, utfärdat rekommen-
dationer och tillhandahåller medel för att stödja med-
lemsstaternas åtgärder. Europaparlamentet antar regel-
bundet egna initiativrapporter i jämställdhetsfrågor och 
kräver hårdare ansträngningar för att öka jämställdheten.

Europaparlamentet har alltid varit väldigt aktiva i arbe-
tet med att uppnå jämställdhet mellan män och kvinnor 
och har bland annat ett jämställdhetsutskott som jobbar 
med frågorna. Varje år i samband med Internationella 
kvinnodagen 8 mars uppmärksammar också parlamen-
tet dessa frågor genom olika evenemang.

Jämställdhet på jobbet
2019 godkände EU nya regler för arbete och familjeliv 

som ska underlätta för föräldrar och vårdare att kombi-
nera arbetsliv och familjeliv – och ge incitament för fler 
pappor att stanna hemma med barnet, samtidigt som det 
skulle innebära att kvinnors sysselsättningsgrad ökar.

EU-lagstiftning för jämställdhet på arbetsplatsen
• Regler för anställningar (lika lön, arbetsförhållanden 
och trakasserier)
• Regler för egenföretagare
• Rätt till föräldraledighet

Parlamentet kräver också konkreta åtgärder för att mins-
ka lönegapet mellan män och kvinnor. I EU var det 2017 
i genomsnitt 16 procents skillnad mellan vad män och 
kvinnor tjänar. Det finns också ett gap när det kommer 
till pensioner, i genomsnitt fick män ut 35,6 procent mer 
i pension än kvinnor 2017. Parlamentet kräver också åt-
gärder för att hantera kvinnlig fattigdom, då kvinnor är 
mer utsatta än män och riskerar i högre grad att hamna 
i fattigdom.

Kvinnor är också underrepresenterade inom Europas 
digitala sektorer och söker sig i längre utsträckning till 
utbildningar på området. I en resolution som antogs 2018 
uppmanade parlamentsledamöterna EU-länderna att vid-
ta åtgärder för att kvinnor ska integreras i sektorer inom 
informations- och kommunikationsteknik. Utbildning 
på områden inom vetenskap, teknik och matematik ska 
också främjas.

ˮ Varje medlemsstat ska se till att principen om lika lön 
för manliga och kvinnliga arbetare för lika arbete eller ar-
bete med lika värde tillämpas 
Artikel 157 – fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Förhindra våld mot kvinnor
EU bekämpar våld mot kvinnor på flera sätt och parla-
mentet har återkommande krävt en starkare EU-strategi 
som ska förstärka politiken på området. Parlamentet vill 
också att EU tillträder Europarådets Istanbulkonvention 
och att alla medlemsländer antar den.

Parlamentet har också riktat uppmärksamhet mot beho-
vet av att bekämpa specifika former av våld – som sex-

uella trakasserier, människohandel, tvingad prostitution, 
kvinnlig könsstympning, stalking och våld på nätet.

2014 delade Europaparlamentet ut Sakharovpriset för 
tankefrihet till den kongolesiska gynekologen Denis 
Mukwege för att han ägnat sitt liv åt att hjälpa offer för 
gruppvåldtäkter och brutala våldtäkter i Kongo. Samt för 
arbetet med att kämpa för kvinnors värdighet, rättigheter 
och fred.

Från migrationspolitik till EU-handel
Parlamentet har upprepade gånger uppmanat EU-kom-
missionen att öka överensstämmelsen mellan jämställ-
hetspolitiken och den övriga politiken – på områden som 
handel, utveckling, jordbruk, sysselsättning och migra-
tion.

I en resolution som antogs 2018 krävdes en uppsättning 
av EU-omfattande jämställdhetsriktlinjer som en del av 
bredare reformer av migrations- och asylpolitiken.

I ett betänkande som ledamöterna godkände 2018 efter-
lyste de att kvinnors roll beaktas i åtgärder för att be-
kämpa klimatförändringarna, samt att stärka kvinnor och 
skydda de mest sårbara.

Alla handelsavtal inom EU måste också innehålla bin-
dande och verkställbara bestämmelser för att säkerställa 
respekten för mänskliga rättigheter, inklusive jämställd-
het, enligt en resolution som antogs 2018.

Kvinnor i politiken
Parlamentet har återkommande belyst vikten av jämlik-
het i politik och främjat kvinnors deltagande i besluts-
processer på alla nivåer.

I ett betänkande från januari 2016 uppmanade parlamen-
tet de europeiska partierna att se till att både män och 
kvinnor läggs fram som kandidater till positionerna i 
Europaparlamentet för den kommande mandatperioden. 
I det nya parlamentet som officiellt började sitt arbete i 
juli 2019 är fler kvinnor än någonsin ledamöter, nu utgär 
de 41 procent av ledamöterna jämfört med 36,5 procent i 
slutet på föreegående mandatperiod.

Källa: Europaparlamentet

Parlamentets kamp för jämställdhet i EU

■ Så jobbar EU och Europaparlamentet för 
att skydda kvinnors rättigheter och för att 
förbättra jämställdheten på arbetsplatser, i 
politiken och andra områden.

Sassoli. von der Leyen har rätt – 
EU:s regeringar kan inte agera unilateralt. 

Vi behöver mer EU-samordning

■ Uttalande av Europaparlamentets talman David Sassoli efter 
EU-kommissionens senaste reaktion på Covid-19-utbrottet.

”Efter dagens uppmaning av EU-kommissionens ordförande måste EU-ländernas re-
geringar sluta begränsa tillförseln av medicinsk utrustning inom EU och sluta vidta 
ensidiga åtgärder för att förhindra den fria rörligheten. Denna strid är europeisk och 
den måste utföras genom god samordning mellan regeringarna och EU-institutionerna.
   De utmaningar som uppstått till följd av den snabba spridningen av Covid-19 visar 
att samarbete och solidaritet behövs nu mer än någonsin. Inga ansträngningar kom-
mer att sparas när det handlar om att skydda människors hälsa och hjälpa de som 
befinner sig i nöd. Vi måste säkerställa en tillräcklig produktion och leverans av medi-
cinsk utrustning, så att det finns tillgängligt där det behövs i EU. Detta virus respekte-
rar inga gränser och alla försök att bekämpa det på egen hand kommer att misslyckas.
   Det är av avgörande betydelse att vi ser till att den inre marknaden fortsätter att 
fungera och att dess regler respekteras. Vi måste se till att leveranser och produkter 
når fram till de som behöver dem. Solidaritet, ömsesidigt förtroende och uppriktigt 
samarbete bör vägleda våra åtgärder för att bekämpa denna pandemi.
   En förstärkning av kontrollerna vid EU:s yttre gränser, i enlighet med våra regler och 
internationella skyldigheter, kan bidra till att Schengenområdet fungerar effektivt. Ett 
återinförande av de inre gränskontrollerna, som inte baseras på råd eller information 
från hälsomyndigheterna, orsakar dock mer skada än nytta. Det medför stora ekono-
miska kostnader för EU som helhet och förhindrar att varor kan nå fram till de som 
behöver dem. Vi måste se till att Schengenområdet fungerar väl.
   I detta ögonblick måste vi alla bygga ömsesidigt förtroende, samarbete och solida-
ritet. Dessa principer utgör kärnan i det europeiska projektet och behövs nu mer än 
någonsin.”

Källa: Europaparlamentet
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Nobelpristagaren som beskrev epidemin i Kina 
med matematik

Michael Levitt, en bio-
fysiker som även är pro-
fessor på Stanford, ville 
få en bättre överblick 
över situationen i Kina 
och gjorde detta med 
hjälp av matematiska 
beräkningar, som kan 
baserade på statistik om 
sjukdomens förlopp i 
landet. Han skickade 
meddelandena till sina 
kollegor och vänner 
där, men de översattes 
senare till kinesiska och 
spred sig bland folket. 
Budskapet gav männ-
iskorna hopp om att 
tillvaron snart skulle bli 
bättre under det värsta 
av coronautbrottet.

Levitts antaganden vi-
sade sig vara korrekta 
när alla nya rapportera-
de fall började att mins-
ka från och med sjunde 
februari. En vecka sena-
re började antalet döds-
fall också att stiga. Han 
medger själv att han 
inte är expert i epidemi-
ologi, utan att han bara 
tittade på statistiken av 
intresse. Även om han 
tror att coronapandemin 
kommer att pågå ett tag 
till, hävdar han att det 
fortfarande är viktigt 
för alla säkerhetsåtgär-
der att tas för att skydda 
människorna, och vik-
ten av att människorna 
tar dem på allvar.

Upptäckten av samban-
den som han kom fram 
till skedde av en slump. 
När Michael Levitt och 
hans bekanta från Kina 
korresponderade med 
varandra, insåg Levitt 
hur allvarlig situationen 
i Kina var. Då bestämde 
han sig för att titta på 
statistiken för att för-
hoppningsvis komma 
fram till en slutsats om 
vart den dåvarande epi-
demin var på väg. “Ök-
ningen av infektioner av 
viruset i Hubeiprovin-
sen var 30% om dagen, 
vilket var skrämmande 
högt!”, uppger han i en 
intervju med CTech, en 
israelisk teknikinriktad 
nyhetssida. “Jag är inte 
en expert inom influen-

saspridning, men jag 
kan tydligt se att det 
är en exponentiell ök-
ning. I den här takten 
borde hela världen ha 
varit infekterad inom 
90 dagar.” Men senare 
såg Levitt att trenden 
förändrades. När han 
analyserade datan den 
första februari hade Hu-
bei 1 800 nya fall per 
dag, och inom sex dagar 
hade antalet bekräftade 
fall blivit 4 700. “Sena-
re, den sjunde februa-
ri, började antalet nya 
smittfall att gå ned lin-
järt utan att stanna upp. 
En vecka senare hände 
samma sak med anta-
let dödsfall. Den här 
dramatiska förändring-
en i kurvan markerade 
medianen och möjlig-
gjorde en bättre förut-
sättning för att kunna 
förutse när pandemin 
var på väg att ta slut. 
Baserat på de värde-
na kunde jag dra slut-
satsen att situationen i 
hela Kina skulle komma 
att förbättras inom två 
veckor.” 

Levitts meddelanden 
översattes snabbt av 
hans vänner och spred 
sig bland kineserna. Vis-
sa som hade tagit del av 
budskapet kontaktade 
honom för att fråga om 
det de fick höra stäm-
de. Därför valde han att 
fortsätta med att se efter 
statistiken, och skicka 
vidare uppdateringar till 
sina vänner i Kina. Han 
baserade statistiken på 
de avtagande smittfallen 
och dödsfallen i Kina 
och påstod att viruset 
kommer att försvinna i 
slutet av mars. Baserat 
på tidigare statistik sade 
Levitt att varje coro-
nasmittad i genomsnitt 
smittade 2.2 människor 
om dagen, vilket gav 
upphov till den expo-
nentiella ökningen. Se-
nare började trenden att 
avta, och numera blir 
nästan ingen infekterad 
dagligen. När smitt-
spridningen börjar att 
avta så börjar pandemin 
att gå mot sitt slut.

Denna förändrade trend 
beror på olika anled-
ningar, enligt Levitt. 
Antingen slutar sjuk-
domen att sprida sig 
exponentiellt för att nya 
människor i ens soci-
ala omgivning redan 
är infekterade eller har 
varit infekterade och är 
immuna, eller så är det 
för att rekommenda-
tioner och andra beslut 
inte har uppmanat folk 
att gå nära varandra. 
En smittspridning kan 
inte fortsätta att öka 
exponentiellt när oli-
ka åtgärder för att för-
hindra spridningen har 
vidtagits. Social isole-
ring är en viktig faktor. 
“Du kommer inte att 
krama varje person du 
ser på gatan nu och du 
kommer att undvika att 
träffa någon som har en 
förkylning, som vi har 
gjort tidigare. Ju mer 
du följer restriktioner-
na, desto mer kan du 
kontrollera antalet in-
fektioner. Under dessa 

förhållanden kommer 
en smittbärare bara att 
infektera 1,5 människor 
var tredje dag och anta-
let smittade kommer att 
minska.”

Karantän kan göra skill-
nad, enligt Levitt, men 
det finns även andra 
viktiga faktorer som på-
verkar smittspridning-
en. “Vi vet att Kina var 
nästan under fullstän-
dig karantän och att 
människor bara vista-
des ute för att handla 
det nödvändigaste och 
undvek kontakt med an-
dra. I Wuhan, som hade 
det högsta antalet smit-
tade i Hubeiprovinsen, 
där alla hade en chans 
att bli smittade, fick 
bara 3 % av medborg-
arna coronaviruset. Till 
och med på Diamond 
Princess blev smitt-
spridningen inte högre 
än 20%.” Levitt säger 
att han baserat på dessa 
statistik drar slutsatsen 
att många människor är 

bara naturligt immuna 
mot viruset. “Ökningen 
av antal smittade i Ita-
lien är oroande”, häv-
dar Levitt, men påpe-
kar också att resultaten 
uppskattningsvis beror 
på en större andel äldre 
än i Kina, Frankrike el-
ler Spanien. “Italienare 
har ett väldigt rikt so-
cialt liv. Av den här an-
ledningen är det viktigt 
att skilja människor åt 
och förhindra att sju-
ka människor kommer 
i kontakt med friska 
människor.”

“Kina gjorde en bra in-
sats när det handlade 
om att styra utveckling-
en,” säger Levitt. “Jag 
bekymrar mig mer för 
de Förenta Staterna. 
Landet måste isolera så 
många människor som 
möjligt för att kunna 
hinna med förberedel-
serna. Annars kan det 
sluta med en situation 
där 20,000 infekterade 
människor kommer att 

söka sig till närmsta 
sjukhus samtidigt och 
sjukvården kommer att 
kollapsa.”

Levitt avstår från att 
göra globala spådomar. 
Han nämner att anta-
let nya smittfall i Kina 
kommer snart kommer 
att vara 0. Han uppger 
även att Sydkorea har 
kommit över medianen 
och att han redan kan se 
att det börjar att ta slut. 
När det gäller omvärl-
den är det dock fortfa-
rande svårt att förutsäga 
något. “Det kommer att 
ta slut när alla som har 
insjuknat bara kommer 
att träffa människor 
som redan har blivit in-
fekterade. Målet är att 
det inte ska bli en situ-
ation som liknar den på 
kryssningsfartyget.”

Översättning av Info Express
Källa: CTech

Fotograf: Bengt Nyman from Vaxholm, Sweden

■  Nobelpristagaren Michael Levitt berättar 
om hur hans beräkningar, baserade på 
statistiken över smittspridningen i Kina, 
kunde hjälpa honom att förutse hur situ-
ationen skulle se ut i landet. Hans opti-
mistiska svar hjälpte kineserna att ha kvar 
hopp när situationen var som värst.

■ Börserna är i vild gungning, evenemang ställs in och företag varslar sina anställda om 
uppsägning – vad säger det om de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset? Vi frå-
gade tre forskare från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet: en nationalekonom, en 
ekonomihistoriker och en företagsekonom med inriktning på socialt entreprenörskap.

Forskarna: ”Världsekonomin håller på att frysa till is”

Är det nu den befarade lågkonjunkturen verkligen 
kommer, men av en tidigare oanad anledning?
– På kort sikt kommer vi få en lågkonjunktur. Stora de-
lar av världsekonomin har eller håller på att frysa till 
is. Oron gör att både hushåll och företag håller hårt i 
plånboken. Den internationella handeln håller på att 
stänga ned efterhand som länder inför inreseförbud och 
importförbud. Det kommer att leda till högre arbetslös-
het och lägre tillväxt.  

– Vad effekterna blir på lång sikt är svårt att sia om. När 
epidemin väl har lagt sig så kommer ekonomin kom-
ma igång igen. Frågan är då om alla företag har lyckats 
övervintra nedgången i ekonomin eller om vi kommer 
att få se ett stort antal konkurser. Annan fråga är vad 
som händer med börsen och fastighetspriserna. Ett stort 
fall i dessa leder till att hushållen blir fattigare och kom-
mer behöva strama åt sin ekonomi inte bara på kort sikt 
utan även de kommande åren. Då blir lågkonjunkturen 
djupare och längre.

Kan de ekonomiska delarna av krisen leda till något 
positivt? Nya näringar eller nya sätt att bedriva handel, 
tillverkning eller liknande?
– I en sådan här kris när människors hälsa står på spel 
känns det makabert att prata om kriser som något posi-
tivt. Men visst, kriser har historiskt sätt varit en kata-
lysator för större samhällsförändring. Finanskrisen på 
1990-talet är ett sådan exempel. Om så sker nu beror på 
hur djup och långvarig krisen blir. I dagens lägre ser det 
inte ut som om kommer krisen kommer leda till någon 
större samhällsförändring. Däremot kan den få enskil-
da företag och myndigheter att omvärdera risker och se 
över sin krisberedskap.

Ekonomihistorikern: ”Ingen vågar investera i ett sånt 
klimat”
Anders Ögren är docent och universitetslektor i ekono-
misk historia vid Ekonomihögskolan vid Lunds univer-
sitet.

Börserna störtfaller – går det att säga något om 
konsekvenserna (på kort eller lång sikt)? Är det nu 
lågkonjunkturen verkligen kommer, men av en tidigare 
helt oanad anledning?
– Man kan alltid diskutera anledningar, men visst finns 
det anledning till oro. En smärre lågkonjunktur för Eu-
ropa var ju i sikte redan innan detta. När det gäller bör-
sens störtdykande så handlar det mycket om osäkerhet, 
inte bara rörande virusets utveckling utan i högre ut-
sträckning hur politikerna handhar situationen. Att pa-
nikstänga arbetsplatser och gränser, som när Trump helt 
plötsligt förbjuder flyg till Europa, är starka negativa 
drivkrafter. Till det så kommer medias panik-rapporte-
ring angående viruset. Ingen vågar investera i ett sådant 
klimat. Politikernas agerande har större negativ effekt 
rent ekonomiskt tror jag än viruset i sig. Ett exempel på 

detta kan vara när Norge stängde sina gränser för resor 
utom Norden. Som ett brev på posten såg vi sedan Nor-
wegian, som redan gick knackigt, friställa halva sin per-
sonal. Det om något visar hur politikernas agerande får 
direkta långsiktiga ekonomiska konsekvenser. Om man 
inte får bukt med detta innan sommaren så kommer det 
ta tid innan återhämtningen ens kan börja.

Anders Ögren. Fotograf: Håkan Röjder

Så många delar av samhället påverkas i Coronaviru-
sets spår. Transport, hotell, turistnäring, restauranger, 
butiker, evenemang, konferenser … Listan är nästan 
oändlig. Vad får det här för konsekvenser? Dels för 
samhället i stort, dels för den enskilde näringsidkaren?
– Tyvärr blir konsekvenserna alldeles för stora. Att allt 
stänger betyder att det inte finns någon efterfrågan. I 
början av virus-krisen var farhågorna att produktionen 
skulle få hämmande flaskhalsar och visst bortfall i ex-
portefterfrågan i och med att Kina stängde ned vilket är 
illa nog. Nu tror jag att de ekonomiska effekterna blir 
betydligt allvarligare. När allt stänger ned och efterfrå-
gan försvinner blir effekterna stora i form av minskade 
intäkter, konkurser och förlorade arbetstillfällen. Detta 
kan i sin tur ge en spiral som spär på rörelsen ytterliga-
re eftersom alla dessa faktorer rent faktiskt betyder att 
individer och företag har mindre resurser att spendera. 
När folk slutar gå ut på grund av viruset får enkla saker 
som till exempel ett kafé givetvis ekonomiska problem. 
Om kaféet trots allt överlever virus-krisen, så kanske 
det ändå går omkull eftersom folk efteråt har mindre 
medel att spendera och det första man drar in på när man 
tvingas spara är så kallat ’onödiga utgifter’, typ kafé-besök.

Kan de ekonomiska delarna av krisen leda till något po-
sitivt på lång sikt? Nya näringar eller nya sätt att bedriva 
handel, tillverkning eller liknande?
– Jag har i skrivande stund svårt att se det. Det är klart 
att varje kris leder till någon form av förändring och 
i vissa fall också ett visst mått av så kallad ’creative 
destruction’ där gamla näringar i en ganska plågsam 
process ersätts av nya. Men här rör det sig om ett totalt 
stopp av en stor del av den ekonomiska verksamheten. 
Man skulle kunna tänka sig ett uppsving för teknologin 
rörande att sköta saker på distans, som handel, möten och 
utbildning och liknande på resebranschens bekostnad.

Vad ser du framåt?
– Jag tror, och hoppas, att om sex månader har detta 
blåst över och vi kommer ha samma bild av detta som av 
svininfluensan, SARS och så vidare. Men om inskränk-
ningarna i människors rörelsefrihet och möjligheter till 
utbyten fortsätter, liksom stängning av arbetsplatser, så 
tror jag tyvärr att det kan bli en långvarigare recession 
som är både längre och djupare än vad som egentligen 
hade varit nödvändig. Dessutom är jag rädd att det kom-
mer leda till en återgång till en stängd värld med stäng-
da gränser och isolationism typ den som rådde under 
mellankrigstiden. Jag hoppas verkligen att så inte blir 
fallet.

Företagsekonomen: ”Vändpunkt mellan konservativ 
och progressiv politik”
Ester Barinaga är professor i socialt entreprenörskap 

på Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship vid 
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Ester Barinaga. Fotograf: Katarina Csanta

Coronaviruset stör och förändrar den ekonomiska 
ordningen så som vi känner den. Lika förödande 
som det kan visa sig vara, kan du som forskare med 
fokus på social innovation och alternativ till kapita-
lism, se några möjligheter i dess kölvatten?

”Det här är exceptionella tider. Sådana tillfällen an-
vänds ofta för att genomföra åtgärder som annars skulle 
ha tagit lång tid att införa, om någonsin. Nu bevittnar 
vi händelser som kan komma att bli vändpunkter mot 
antingen mer konservativ eller mer progressiv politik. 
Den stora finansiella recessionen 2008 var en sådan 
vändpunkt, där krisen användes för att införa kvanti-
tativ lättnad (Quantative Easing, QE) tillsammans med 
åtstramningspolitik. QE skulle ha varit omöjligt att in-
föra utan krisen, och det skulle hur som helst vara en 
tillfällig åtgärd. Över tio år senare – och trots all kritik 
som den har fått för de ojämlika konsekvenserna den 
har haft på olika befolkningsgrupper – utför Europeiska 
centralbanken (ECB) det fortfarande.

Den nuvarande corona-krisen kan vara en liknande 
vändpunkt för världsekonomin, särskilt när det gäller 
vår monetära politik. En av diskussionerna som inled-
des med den senaste finanskrisen var den roll som vårt 
monetära system spelade i krisen. Sedan dess har vi 
lärt oss mycket om hur vårt nuvarande monetära sys-
tem bidrar till ekonomisk ojämlikhet, naturförstörelse 
och klimatförändringar. Tillsammans med denna ökade 
medvetenhet har en serie progressiva lösningar också 
diskuterats, särskilt två: så kallade “helikopterpengar” 
och suveräna digitala pengar (eller Central Bank Digital 
Currencies, CBDC), det vill säga e-kronan i Sverige.

Helikopterpengar är baserade på idén att centralbanken 
kan ge ut pengar och fördela dem direkt till medborgarnas 
konton. Medan centralbanken i QE utfärdade pengar 
och distribuerade dem till banker och andra finansiella 
institutioner, som har placerat dem på finansmarknaderna, 
hävdar ”helikopterpengar” att effekterna skulle vara 
mer omedelbara och bättre fördelade över hela samhället 
om pengarna sätts in direkt på folks konton – som om 
pengar kastades ut från en helikopter. Detta är en radikal 
idé. Men det var QE också innan det togs i bruk för tio 
år sedan.

CBDC, som e-kronan, bygger på idén att centralbanken 
bör ta tillbaka makten att utfärda digitala valutor, inte 
bara de fysiska papperssedlarna och mynten. Argumentet 
är att det skulle ge centralbankerna ett större handlings-
utrymme att föra penningpolitik som till exempel skulle 
kunna främja utvecklingen av förnybar energi eller andra 
sektorer som kan bekämpa klimatkrisen.

Det är verkligen exceptionella tider. Det kan vara tider 
för förtvivlan, om den politik och de åtgärder vi vidtar 
förstärker nuvarande ojämlikheter och system som be-
lastar miljön. Men det kan också vara tider som ändå 
inger oss lite hopp. Men för att kunna känna hopp, måste 
vi organisera, höja vår kollektiva röst och stödja politik 
och åtgärder som är progressiva och bidrar till att för-
ändra systemet mot ett mer rättvist och hållbart sådant.”

Källa: Lunds universitet

Fotograf: Håkan Röjder

Nationalekonomen:”Frågan är om företagen kan 
övervintra nedgången”
Fredrik N G Andersson är docent och universitets-
lektor i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan 
vid Lunds universitet.
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Korallreven är ett vi-
talt ekosystem för livet, 
både på land och till 
havs. De byggs upp av 
organismer som lever i 
symbios med alger och 
är beroende av värme 
och solljus, enligt Na-
t ionalencyk lopedin. 
Även om korallreven 
kan förekomma både i 
kalla hav och i tropiska 
hav, så finns de flesta 
i tropiska hav. Enligt 
Världsnaturfonden är en 
fjärdedel av allt marint 
liv direkt eller indirekt 
bundet till korallreven. 
Vad man känner till 
idag är även att nästan 
två miljoner arter bor 
på eller omkring kor-
allrev och är beroende 
av dessa för att säker-
ställa tillgång till föda 
eller skydd från rovdjur. 
Förutom att hjälpa de 
marina arterna hjälper 
de även människor som 
bor runt kusterna. Kor-
allreven dämpar stor-
mar och tsunamivågor 
längs kusten genom att 
fungera som en barriär 
när vattnet närmar sig 
land. På så vis bryts vå-
gorna och effekterna av 
naturkatastroferna blir 
inte lika allvarliga.

Korallreven gynnar 
människor på flera sätt. 
Förutom att förhindra 
allvarliga effekter av 
naturkatastrofer, bidrar 
korallrev även ekono-
miskt genom turism. 
Samtidigt kan turism 
skada korallrevens om-
givning genom att hotell 
och infrastruktur byggs 
på korallrev och genom 
olika turistaktiviteter 
som dykning och snork-
ling.

Det finns olika typer 
av hot mot korallreven, 
förutom turism, och 
prognosen gör inte an-
nat än att bekräfta det. 
Detta beror på alla kli-
matförändringar som 
ger upphov till stigande 
havsnivåer och varma-
re hav, som kan ha för-
ödande konsekvenser 
för korallreven. De sti-
gande temperaturerna 
försvårar också för in-
satserna att rädda de dö-
ende korallreven, enligt 
NBC News. Detta beror 
på att den globala upp-
värmningen fortsätter 
att göra korallrevens ha-
bitat mer ogästvänliga. 
Renee Setter är biogeo-
graf och en av forskarna 
som bedrev forskning 

Korallreven kan dö ut år 2100

kring havsmiljöer med 
sina kollegor och kom 
fram till att 2100 skulle 
innebära korallrevens 
död. Experimenten de 
utförde simulerade hur 
korallrevens habitat 
skulle klara av miljö-
förändringar som över-
ensstämde med nuva-
rande prognoser om hur 
havsnivån, temperatur-
ändringar, försurning, 
förorening och fiskeme-
toder kommer att påver-
ka havsmiljön. De kom 
fram till att korallreven 
inte skulle ha någon el-
ler enbart skulle ha väl-
digt få platser att kunna 
leva på. De få platserna 
som skulle kunna klara 

av alla dessa miljöför-
ändringar är habitaten 
i Röda havet och några 
små områden utanför 
Mexikos kust.

Det forskningen betonar 
är att korallreven som 
är väldigt känsliga och 
sårbara för miljöför-
ändringar som orsakas 
av mänsklig aktivitet. 
Det är uppvärmda hav 
och havsförsurning som 
hotar korallreven mest, 
för att dessa två pro-
cesser ger upphov till 
korallblekning. Korall-
blekningen innebär att 
korallerna i allra flesta 
fall dör. Under 2016 och 
2017 dog ungefär hälf-

ten av korallreven utan-
för Australiens kust ef-
ter korallblekningen till 
följd av stigande tempe-
raturer.

Korallblekning inträffar 
som en försvarsmeka-
nism när korallreven 
utsätts för miljöföränd-
ringar som varmare el-
ler kallare temperatur än 
vanligt eller ändringar i 
pH. Blekningen innebär 
inte nödvändigtvis att 
korallerna dör, men kor-
allerna blir sårbara och 
kan drabbas av exem-
pelvis sjukdomar.

Setter hävdar att projekt 
som går ut på att skyd-

da korallrev är nödvän-
diga, men att havens 
ekosystem kommer att 
fortsätta att minska i 
antal om inte klimatför-
ändringarna bekämpas.

“Att försöka städa upp 
stränderna och att försö-
ka minska föroreningen 
är fantastiskt. Men att 
bekämpa klimatföränd-
ringarna är vad vi be-
höver göra för att kunna 
skydda korallreven och 
undvika intensiva stres-
sorer.”

Info Express
hello@infoexpress.se

Foto capture youtube

■ En fruktansvärd prognos rapporterar 
att korallreven, havets motsvarighet till 
regnskog, kan dö ut år 2100.

■ Viruset COVID-19 
har blivit en fruktan och 
en fara för samhället, 
blandat med framtids-
oro. Det orsakar döds-
fall, ekonomisk ned-
gång och panik bland 
människor över hela 
världen. Men har viru-
sets påverkan även varit 
positiv?

I takt med virussprid-
ningen i Kina har pro-
duktionen av varor mins-
kat drastiskt, då flera 
viktiga produktions-och 
handelsstäder upplevde 
en lockdown, med tio-
miljontals människor i 
karantän som följd av 
denna dramatiska hän-
delse. Detta i sin tur led-
de till att konsumtionen 
av bekvämligheter som 
resor minskade. Med 
färre shopping och nöj-
esresor minskade även 
klimatpåverkandet. Kina 

står för en av världens 
största miljöutsläpp, 
men nu har både produk-
tionen och konsumtionen 
i landet avtagit, vilket le-
der till att konsumtionen 
avtar inte bara i Kina, 
utan också i resten av 
världen.

På grund av den avta-
gande produktionen i 
landet, syntes resulta-
ten av den renare luften 
nästan genast. Spädbarn, 
små barn och äldre som 
alla tillhör riskgrupper 
vars hälsa är väldigt ut-
satt om de skulle andas 
in förorenad luft, hade 
en bättre överlevnads-
chans under det första 
kvartalet av 2020 än 
under de första kvar-
talen av de föregåen-
de åren, mellan 2016 
och 2019. Andelen av 
de som kunde leva tack 
vare den friskare luften 

Kan COVID-19 ha varit en miljövänlig tjänst för 
planeten?

är betydligt högre än 
andelen som dog av 
viruset i Kina. Utöver 
den positiva effekten 
av den minskade ut-
släppen, lyckades fler 
människor behålla livet 
som en direkt följd av 
minskade utsläpp.

Dessutom minskar 
mängden utlandsresor 

när fler länder stänger 
gränser och avråder från 
resor, vilket bidrar till att 
utsläppen går ned. Detta 
är viktigt att ta hänsyn 
till, eftersom flygplan 
släpper ut en stor del 
avgaser om man ser till 
hela transportsektorn. 
När människor stannar 
hemma är det också be-
tydligt färre som åker 

bil, vilket också bidrar 
till att minska utsläppen.
Trots dessa ansträng-
ningar finns fortfarande 
ingen tydlig förklaring 
till all smog som nu syns 
över Beijing. Det kan 
komma från stålverk 
som finns i staden, men 
än vet man inte säkert 
varifrån all smog kom-
mer ifrån.

Om man ser till alla po-
sitiva följder av corona-
viruset är de inte lika 
många som de negativa 
konsekvenserna, men det 
finns ändå en anledning 
att vara lite optimistisk.

Info Express
hello@infoexpress.se
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The cream is intended for the care of normal, combination and dry 
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with isoflavones, visibly improves your skin’s structure and supports 
its regenerative ability, which is shown by smoothed facial lines and 
wrinkles, and visibly improved tone. This exquisite care leaves your 
skin rejuvenated and looking dazzlingly beautiful.
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Vid Kunskapscentrum 
för katastrofpsykiatri i 
Uppsala bedrivs forsk-
ning om psykosociala 
konsekvenser av svåra 
händelser och katastro-
fer. Forskningen har 
också en del att säga om 
hur vi reagerar på det 
nya hotet från coronavi-
ruset Covid19.

– Människans respons 
vid en katastrof skiljer 

sig inte så mycket från 
responsen vid andra 
hot. Vi har de biologis-
ka system vi har för att 
svara på omedelbara hot 
och psykologiska meka-
nismer för att bemöta 
hot på längre sikt, säger 
Filip Arnberg.

En sak som är påtaglig 
vid stora hot som utsät-
ter många för fara är be-
gäret efter information.

– Vi har ett otroligt sug 
efter information vid 
stora faror och det är 
för vissa närmast ett 
omättligt behov. Det 
kan vara viktigt för en 
del människor att ta 
paus från det ständiga 
nyhetsflödet av artiklar 
om smittspridningen.

Jobbigt vid psykisk 
ohälsa
De sociala medierna har 

Filip Arnberg, programdirektör vid Kunskapscentrumför katastrofpsykiatri i Uppsala.

”De flesta agerar rationellt i en hotsituation”

■ Vid stora hot som utsätter många för fara är begäret efter 
information stort, nästan omättligt. Men för de som lider av oro 
och psykisk ohälsa kan det vara viktigt att ta en paus från det 
ständiga nyhetsflödet om coronaviruset, enligt Filip Arnberg, 
programdirektör vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri i 
Uppsala.

gett en ännu snabbare 
dynamik till människ-
ors rädslor och infor-
mationsspr idningen. 
Dessutom är det många 
i samhället som lider av 
psykisk ohälsa.

– Det finns vissa for-
mer av psykisk ohälsa 
som kan göra det sär-
skilt jobbigt – om du är 
en väldigt orolig person 
eller har problem som 
handlar om renhet, häl-
soångest eller bacill-
skräck. Då kan det här 
bli en väldigt stor pärs, 
säger Filip Arnberg.

Människor under hot 
blir lite mer benägna 
att övermannas av sina 
känslor. Därmed får de 
lite svårare att se andra 
perspektiv, blir mer im-
pulsiva och kanske ut-
trycker saker på sociala 
medier som de inte an-
nars skulle göra.

Alla förstår inte att 
myndigheters agerande 
baserar sig på informa-
tion som de själva inte 
har, vilket leder till att 
de börjar kriga mot 
myndigheter.

– Det grundar sig ofta i 
en faktisk omsorg och 
omtanke. Men när käns-
lorna får en mer fram-
trädande roll måste vi 
som har möjlighet tänka 
efter innan vi agerar på 
känslorna. Annars kan 
det bli en mer uppeldad 
stämning än nödvän-
digt, säger Filip Arn-
berg.

Låg risk för panik
Han påminner om att i 
många av de sociala fo-
rum där vuxna uttalar 
sig så finns det barn och 
ungdomar som åhörare.

– Om man som vuxen 
individ lyckas tänka 
efter och medvetet för-
söker tygla sina känslor 
så finns det en möjlighet 
att man blir en del av 
lösningen istället för att 
förvärra problemet.

Hur stor är då risken att 
det utbryter panik och 
kaos? Här har Filip Arn-
berg lugnande besked. 
Forskningen visar att de 
allra flesta människor 
som hamnar i den här 
typen av faror eller ut-
sätts för hot kommer att 
agera på ett bra sätt.

– Det finns ibland en 
överdriven oro om att 
alla kommer att drabbas 
av panik och göra kon-
stiga saker. Men när vi 
tittar på vad som händer 
i sådana här situationer 
ser vi att så inte är fallet. 
De allra flesta kommer 
att agera rationellt. Det 
är en liten grupp som 
kan drabbas av panik, 
men den gruppen bru-
kar ta mycket plats så 
man kanske tror att det 
är fler.

De flesta är hjälpsamma
Majoriteten agerar ock-
så hjälpsamt. Efter då-
det på Drottninggatan i 
Stockholm blev det sto-
ra rubriker om hur den 
ena skjutsade den andra, 
men enligt Filip Arn-
berg är det ingenting att 
förvånas över.

– De allra flesta hjälper 
varandra, det har vi sett 
efter massor av händel-
ser.

Filip Arnberg och hans 
forskarkolleger håller 
just nu på med en studie 
om tillit till myndighe-

ter och medier.

– Det verkar finnas en 
tendens att egoistiskt 
beteende blir vanligare 
i samhällen där tilliten 
är väldigt låg till sam-
hällets funktioner. Om 
tilliten till samhällets 
funktioner däremot är 
hög kommer individer-
na att låta samhället 
göra sitt jobb.

Risk för ryktessprid-
ning
Det här hänger ihop 
med det snabba nyhets-
flödet, där människor 
tar intryck från massor 
av olika informations-
källor. Risken för des-
information och ryktes-
spridning – med syfte 
att skada tilliten – ökar 
i en krissituation då be-
gäret efter information 
blir väldigt stort.

– Det här behöver sam-
hällets institutioner 
svara upp mot så gott 
det går, annars kommer 
människor hämta infor-
mation från helt andra, 
kanske mycket mer opå-
litliga källor, säger Filip 
Arnberg.

– Det är också bra att 
vara tydlig med vad 
man inte vet. När be-
trodda källor kan säga 
”Det där stämmer inte, 
för det vet vi inte” kan 
det ha en positiv effekt. 
Därför är det viktigt att 
samhällsbärande insti-
tutioner inte bara säger 
vad de vet utan också 
vad de inte kan uttala 
sig om.

Annica Hulth
Källa: Uppsala universitet

Björn Olsen är en av 
landets ledande exper-
ter när det gäller in-
fektionssjukdomar och 
pandemier. Han har va-
rit väldigt efterfrågad 
av medierna den senaste 
tiden och har följt ut-
vecklingen nära, både 
som forskare och som 
läkare vid infektionsk-
liniken på Akademiska 
sjukhuset.

Är det något du som 
forskare har saknat i 
mediedebatten kring 
det nya coronaviruset?
– Det som från början 
var väldigt intressant 
men inte diskuteras lika 
mycket nu är varför vi 
människor överhuvud-
taget kan få det här vi-
ruset? Det handlar om 
människans expansion. 
Vi människor har blivit 
för många och tar för 
mycket plats, vi exploa-
terar djur och natur. Då 
får vi inte bara kött och 
mjölk utan också under-
liga virus. Det här borde 
få mer uppmärksamhet, 
säger Björn Olsen.
Bland forskare kall-
las det One Health, ett 
tvärvetenskapligt sätt 

att se på hälsa. Efter-
som många smittämnen 
cirkulerar mellan djur 
och människor i natu-
ren samarbetar läkare, 
veterinärer och ekologer 
för att förstå hur olika 
smittämnen sprids och 
hur nya smittor uppstår.

Smittar från djur till 
människor
Vid Uppsala universitet 
finns Zoonosis Science 
Center, för forskning 
om zoonoser, det vill 
säga sjukdomar som 
smittar från djur till 
människor.
– Här bedrivs en del 
forskning för att karak-
tärisera coronavirus och 
se var de förekommer i 
naturen och bland vilka 
djur. Sedan ett par år 
tillbaka forskar Johan 
Lennerstrand om vilka 
substanser man skulle 
kunna använda för att 
stoppa viruset.
När viruset tar sig in i 
cellen tar det över cel-
lens funktion och för-
ökar sig genom att re-
plikera, göra kopior av 
virusets dna.
– Det behövs mer kun-
skap om hur viruset ser 

ut på molekylär nivå och 
man behöver pröva en 
mängd substanser för att 
se om man kan stoppa 
virusets intrång i cellen, 
eller virusets replika-
tion. Det är den typen av 
forskning vi gör i Upp-
sala.
Men det behövs inte bara 
forskning inom medicin 
och mikrobiologi, beto-
nar Björn Olsen.
– För att förstå den här 
typen av sjukdomar 
måste man jobba tvärve-
tenskapligt, till exempel 
tillsammans med ekolo-
ger och samhällsvetare. 
Hur kan vi se till att det 
inte kommer fler virus?

Försent att stoppa 
spridningen
Det virus som just nu 
drabbar allt fler i värl-
den, Covid19, är det 
försent att stoppa sprid-
ningen av.
– Vi vet att det kom-
mer att drabba väldigt 
många och det kommer 
förmodligen att hålla på 
länge. Fram emot höst-
kanten, minst, eller kan-
ske ett år.
En vanlig kommentar är 
att det nya viruset inte 

är värre än en vanlig in-
fluensa, men det påstå-
endet kan Björn Olsen 
tillbakavisa.
– Det liknar inte på nå-
got sätt en vanlig influ-
ensa. Det kommer att 
slå väldigt hårt mot de 
äldsta och svagaste och 
vi lever i ett samhälle 
som vill skydda dessa 
grupper. I debatten hör 
man ibland: ”Det drabb-
ar ju bara äldre och sju-
ka”, men i den meningen 
ryms en enorm cynism. 
Tänker vi så kan vi lika 
gärna lägga ned den 
svenska sjukvården.
Som forskare finns det 
mycket att lära av den 
pågående smittsprid-
ningen och dess följder 
i samhället, menar han. 
Därför vill han gärna 
se en större satsning på 
forskning inom det här 
området.
– Det här är en av fram-

Forskare om coronaviruset: ”Vi behöver 
smarta strategier”
■ Det nya coronaviruset Covid19 kommer att drabba äldre och 
sjuka hårt under lång tid, kanske upp till ett år. Mer forskning 
behövs – både för att hindra fler virus från att drabba oss och 
för att minska effekterna av den smittspridning som pågår, 
menar Björn Olsen, professor i infektionsmedicin vid Uppsala 
universitet.

tidens stora utmaningar. 
Vi har uppnått otroligt 
mycket inom onkologi 
och hjärtsjukdomar och 
är framgångsrika inom 
forskningen om anti-
biotikaresistens men vi 
får inte glömma bort att 
virusinfektioner dödar 
fler i befolkningen än 
vad antibiotikaresistenta 
bakterier gör.

God beredskap för en 
pandemi
Vad kan man då göra 
för att minska effekten 
av smittspridningen? 
För individen gäller det 
att följa de rekommen-
dationer som gäller. Ur 
ett samhällsperspektiv 
handlar det om att ha 
en god beredskap för en 
pandemi, menar Björn 
Olsen.
– Det är otroligt viktigt 
att forska om vilken 
beredskap vi har. Hur 

mycket resurser ska vi 
satsa på provtagning 
och på att ta hand om 
svårt sjuka? Frågan är 
både hur mycket man 
ska skala upp och vid 
vilket tillfälle man ska 
göra det. Vi behöver 
nya, smarta strategier.
Vid infektionskliniken i 
Uppsala har det till ex-
empel satts upp ett stort 
gult tält för att kunna ef-
fektivisera provtagning-
en så att fler kan testas 
samtidigt.
– Det föreslog vi redan 
för fem veckor sedan, 
men då blev det mycket 
diskussioner om GDPR 
och sekretess. Vi är i en 
extraordinär situation, 
men det finns ett slags 
ängslan för att vara 
okonventionell och oor-
todox. Varför är det så?

Annica Hulth
Källa: Uppsala universitet

Björn Olsen är professor i infektionsmedicin vid Uppsala universitet och en av landets ledande experter 
när det gäller infektionssjukdomar och pandemier. Foto/bild: Mikael Wallerstedt
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Rätstickan
Din glada garnbutik i Malmö

Tillbehör

Garn och stickmönster i Malmö
 Här hittar du en mängd garner av välkända märken, från Järbo och Sandnes garn från Malmö 
till Svarta Fåret. Med olika kvaliteter och varierande priser finns det garn för alla tillfällen 
och alla sorters stickare.
Rätstickan är till för alla sticksugna i Malmö med omnejd. Vi har inte bara garn och stick-
mönster, utan alla de tillbehör som den moderna stickentusiasten behöver. Till oss kan du alltid 
komma in om du letar inspiration, behöver hjälp med att hitta rätt garn eller fastnat i mönstret.
Som kund kan du räkna med att få all den hjälp du behöver, därför har vi även en fysisk butik 
du kan besöka. Kom in till oss för att botanisera bland nystan! Om du önskar ett komplement 
till Järbo eller något av våra andra märken så ser vi till att ta in det åt dig, likaså om du saknar 
ett visst garn eller färg. Välkommen till oss på Rätstickan redan idag!

Garner

Adress
Regementsgatan 84

217 51 Malmö
Telefon: 040- 26 94 46

E-mail: info@ratstickan.se

Öppettider
Mån -Fre 10.00-18.00

Lör 10.00-140.0
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Lodrätt
9

1. Fruktsaft	  som	  finlandssvensken	  
10 11

påstås	  ha	  i	  granen	  (5)

2. Människobyn	  (9)
12 13 14

3. Saknar	  kanske	  den	  andtrutne	  (10)
15

4. Slut	  på	  kor	  (5)
16 17 18 19

5. Är	  nandu	  och	  emu	  (9)

6. Kan	  lag	  bli	  och	  du	  av	  lag	  (4)
20 21

7. Vapened	  (5)

8. Föregår	  raketuppskjutning	  (9)
22 23 24 25 26 27

15. Kan	  konformen	  vara	  en,	  om	  än	  
28

transparent.	  Kan	  chokladägget	  	  kanske
29 30

bli.	  Eller	  måhända	  en	  fågel	  av	  	  
31

Ulrica	  Hydman	  Vallien.	  (10)
32 33

16. Nåtlare	  som	  kan	  finnas	  i	  låda	  och

Vågrätt har	  egen	  gata	  i	  såväl	  Malmö	  som	  

1. Violinist	  on	  a	  Bike	  till	  vardags	  (7)21. Beskrevs	  förr	  med	  Jante.	  Har Lund	  (9)

5. Gunnar	  och	  Bosse	  från	  Malmö	  (7) nu	  blivit	  slagträ	  i	  debatt	  (9) 17. Här	  finns	  både	  örtagård	  och

9. Tänker	  Nisse	  sjöman	  (3) 22. Askvariant	  (4) kryddgård	  (9)

10. Där	  spelas	  futsal	  (7) 24. Beskriver,	  märkligt	  nog,	  torrt	  (4)19. Aktuellt	  kan	  det	  vara

11. Var	  ratad	  liberal	  symbol	  (7) 26. Baron	  och	  Präst	  som	  Hets	  (5) 23. Känd	  Tottenhamsupporter	  (5)

12. Flärdfri	  (5) 29. Den	  bäste	  av	  dem	  som 25. Hos	  denne	  Lars	  fick	  Carl	  Fredrik	  Hill

13. Nyckelord	  (4) vattnades	  (7) vistas.	  Nu	  trängs	  elever	  där.	  (5)

14. Etymologiskt	  ursprung	  för 30. Är	  hus	  men	  inte	  villa	  (7) 27. Fickort	  (5)

såväl	  Mat-‐Tina	  som	  Hamlet	  (4) 31. Kan	  kurva	  vara	  (3) 28. En	  typ	  av	  person	  som,	  enligt

16. Badam-‐Powells	  skapelse	  (9) 32. Konstnärerna	  John,	  Ivar,	  Ove	   Allen	  Ginsberg,	  sover	  i	  allas

18. Musicerande	  Lovisa	  (5) och	  Per-‐Erik	  (7) sängar	  (4)

20. Taipan	  och	  krait	  (5) 33. Rymmer	  välkänt	  torn	  (7)
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HOROSKOP - APRIL 2020 
Vädur
Inre styrka, spontan energi, självförtroende
 I april blomstrar dina relationer. Tack vare Venus i Fiskar-
na är alla Vädurar öppna och hjälper dig att kommunicera 
med din familj och partner. Det är möjligt att dina olösta 
konflikter kommer att visas och det kan orsaka oväntade 
humörförändringar. Akta dig för det eftersom psykisk be-
lastning kan leda till spydighet!
  I april kan Vädur se fram emot framgång. Hårt arbete är 
verkligen värt det, så det är inte helt ur frågan att förutse 
karriärutvecklingen. Om det här är den belöning du läng-
tar efter. Om det finns en konflikt är det bra att hålla ett 
assertivt tillvägagångssätt. Speciellt i allmänhet, där det 
finns ditt rykte på spel, till exempel.

Oxen 
Stark och envis, men praktisk och beslutsam
  Den stundande våren fyller dig med en hel del självför-
troende, som du kan använda i kärlek och karriär under 
hela april. Nästan varje Oxe använder framgångsrikt det-
ta flöde av energi till sin fördel. Men var försiktig, för i 
spända situationer kan det leda till okontrollerad explosi-
vitet eller svartsjuka!
  Även april kommer att vara till nytta för relationer. 
Oxen kan förvänta sig mycket romantik och harmoni i 
långsiktiga relationer, vilket kommer att bli starkare än 
någonsin. Å andra sidan, de som ännu inte träffat sin tur 
kommer att ha mycket roligt, flört och äventyr. Den här 
månaden är också bra för utbildning.

Tvillingarna
Kommunikativ och artig karaktär med ett sinne för humor 
och kreativitet
  I april uppstår relationer igen. Tvillingarna njuter av 
deras närmaste vänner och tack vare sin öppenhet har de 
bra samtal med alla. På grund av detta kan din förmåga 
att objektivt besluta bli äventyrat. Tänk två gånger innan 
du gör ett viktigt val.
   Enligt horoskopet är det inte värt att koncentrera sig på 
karriären i april. Under denna period kommer Tvillingen 
som längtar efter uppmärksamhet och företag av motsatt 
kön inte att lyckas. De aktiviteter som du ska fylla din 
fritid med innefattar utveckling av både din personlighet 
och kroppsbyggnad. Du kan se den som en investering i 
framtiden.

Kräftan 
Emotionell men mottaglig karaktär, lynnig och avvak-
tande
  April återupplivar dina relationer. Om du har haft pro-
blem med kommunikation, oroa dig inte. Allt kommer 
att förändras. Du behöver inte ens ord nu, kommunika-
tion med din partner och familj är idealisk. Men Kräftan 
borde inte lätta på sig i sin karriär. Om du inte uppmärk-
sammar kan det sluta illa.
   Denna månad kommer stjärnorna att hjälpa kräftan när 
de utvecklar sina kommunikationsförmåga. Utöver det 
kommer du inte att ha brist på beslutsamhet och själv-
förtroende. Du kan använda den på olika områden. April 
lovar också framgång i sporten. Till exempel, nu är det 
en perfekt tid att starta en diet och göra något med dig 
själv om du längtar efter förändring.

Lejonet
Modig, självförtroende, bestämd och öppen är lejonet
  Våren är i fullt antågande, vilket betyder ett april fullt 
av energi. Lejonet bör fokusera på sin karriär där han an-
vänder sin förmåga att argumentera. Men var försiktig, ta 
det lugnt. Mycket stress kan leda till spydighet och surt 
uppträdande.
   I april kommer ditt humör vara bra och ingenting kom-
mer att kunna förstöra det. Inte ens det faktum att du kan-
ske kommer att avslöja en småskenare i din omgivning. 
Horoskopet är nu främst för aktiva idrottare, för det här 
är en period när de kan göra de största framstegen. Lejo-
nen kan självklart förlita sig på stöd från sina närmaste. 
Alla kommer att stå vid din sida.

Jungfrun 
Försiktig, uppmärksam men intelligent och noggrann är 
jungfrun
  Våren får din uppmärksamhet åt ditt personliga liv. 
Saker omkring dig snabbas på, vilket väcker en känsla 
av att du förlorar kontrollen. Så du bör fokusera på dina 
relationer, särskilt i familjen. Jungfru känner sig säker i 
den omgivning som är bekant för henne.
   Med ankomsten av april övervinnas svårigheterna i 
karriären, men Jungfrun har fortfarande mycket energi, 
så de kommer inte stå stilla. Du kommer att lockas till 

allt nytt och oförskämt. Under denna period kan du också 
förbättra din kunskap eller fysiska tillstånd. Var inte rädd 
för att gå ut och göra lite sport med din vän.

Vågen
Rättvis, sympatisk, harmoni och intellekt
  Merkurius inflytande i Fiskarna gör att april är en pe-
riod för att släppa alla kommunikationshinder. Även om 
du inte säger något, vet alla vad som är tänkt (om det är 
kopplat till din familj, vänner, kollegor eller din partner). 
Använd denna förmåga till din fördel!
   Venusens inflytande i april kommer att få Vågen att få 
en mer intensiv och känslig period. Om någon gör ont i 
dina känslor nu kommer du ihåg det länge. Du bör dock 
komma ihåg att det inte alltid är värt att tänka rationellt. 
Överdriven känslor du inte vill hantera kan till exempel 
utluftas genom sport.

Skorpionen 
Observant kämpe, förutseende och empatisk mot andra
  April önskar varje Skorpion allt det bästa. Om du dröm-
mer om ett långsiktigt förhållande, ser det ut som stjär-
norna kommer att ge dig en potentiell partner - och inte 
bara en. Men var försiktig, kärlek kan gå dig över huvu-
det och det kan locka dig i från ditt jobb. Att skolka är 
inte en bra idé just nu.
  I karriär är Skorpionen före en lugn period. Även om 
du är naturligt ambitiös, är det inte illa att slappna av lite, 
från tidpunkten. Därför, i april kommer du äntligen att 
kunna spendera din fritid på att göra något du gillar. Du 
kommer vara glad i en välbekant miljö, som hemma med 
din familj. När det gäller hälsa är du före en stabil period.

Skytten 
Målmedveten, energisk och fylld med längtan och an-
strängning
  Skytten spenderar hela april månad i utbildningens 
anda. Du önskar dig att lära nytt, så det mesta av din 
fritid spenderas genom att läsa eller ta några intressanta 
kurser. Vårvädret väcker behovet av en aktiv livsstil, så 
att du får möjlighet att cykla eller bara gå och springa.
  Denna månad kan varje Skytten njuta av en ny våg 
av positiv energi. Tack vare Mercury påverkas din för-
måga att fatta beslut snabbt och fantasifullt. Relationer 
problem kommer att lösas, så ensamma människor kan 

djärvt gå ut, eller slutligen prata med deras idol. Nu är 
det bara rätt tid, så var inte rädd för att ta det första steget.
Stenbocken
Konservativa stjärntecken är praktiska, försiktiga, envisa 
och allvarliga
  April lovar positiv energi inom interpersonella relatio-
ner med familj och kärlek. Under denna period har Sten-
bocken inga problem med kommunikation. Tack vare det 
får singlar äntligen chansen att hitta kärlek. Så du kan se 
fram emot stor romantik, även i långsiktiga relationer.
  April ger en positiv energi inte bara till singel Sten-
bockar. Venus inflytande kommer att göra dig attraherad 
mot allt nytt, du kommer att njuta av att utforska och få 
många erfarenheter, bekanta och vänner. Du är äntligen 
inte rädd för att gå ut och träffa din lycka halvvägs. I 
karriär kommer du att njuta av en lugn situation. Det är 
inget som hotar dig nu.

Vattumannen 
Själfull och romantisk med en känsla för experimentering
  Den kommande våren ger dig en april full av arbets-
problem. Om du inte är nöjd med ditt nuvarande jobb, är 
det rätt tid för förändring. Vattumannen känner sig bäst 
där, där han fullt ut utnyttjar sina ursprungliga idéer och 
samtidigt kan vara sin egen man, även om det bara är lite.
  Försök att få ut det mesta av denna positiva period. Det 
är viktigt för Vattumannen att effektivt organisera tid och 
hitta utrymme för både arbete och roligt. Bara på så vis 
kan ditt liv vara harmoniskt i april, och du blir glad. Du 
bör inte glömma din familj, men gå och besöka dem.

Fiskarna 
  Blygsam och känsligt stjärntecken, de har stark själv-
uppfattning och inspiration
   April kan orsaka vissa hälsoproblem. Därför ska Fis-
karna arbeta på ett bättre träningsprogram. De borde del-
ta i flera sportaktiviteter och äta mer hälsosamt. Om du 
känner att det finns en stereotyp i ditt förhållande kan du 
utmana det tillsammans och återuppliva din tid tillsam-
mans.
  April kommer att ge dig en önskan om karriärframgång, 
men horoskopet rekommenderar att man väntar på en 
bättre period. Du är inte tillräckligt med motivation, men 
stjärnorna är inte särskilt positiva i detta avseende. Fis-
karna borde hellre fokusera på sig själv och på utveck-
lingen av deras personlighet, eller utbilda sig. Det finns 
inga problem som hotar dig på hälsoområdet. 

Källa: skyhoroskop.se
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■ Det var en gång en kvinna, som satt vid kanten av ett 
stup med sin bästa väninna, solen sken och deras ben 
dinglade över kanten. Plötsligt ställde väninnan en frå-
ga:

”Om du måste kasta ner antingen din man eller dina 
barn i avgrunden, vad skulle du välja då?”

”Jag skulle kasta ner barnen”, svarade kvinnan.

Så stark var hennes kärlek till mannen vid hennes sida, 
att hon var beredd att offra sina barn för hans skull. Så 
mycket större upplevde hon därför hans svek, när han 
lämnade henne för en annan kvinna.

Detta är en berättelse om flykt och överlevnad. Vem är 
denna kvinna som en mörk vinternatt måste ställa livet 
mot väggen för att ge det en chans att visa henne att det 

Ny bok: Resa över avgrunden av Birgitta Lindqvist
trots allt är värt att leva? Trots skammen att inte kun-
na älska och att inte vara älskad. Och trots vetskapen 
att hon inte är den viktigaste personen för någon. Allra 
minst för sig själv.

Hon flyr tomheten, packar sin väska och beger sig ut 
på en ensam och oförutsägbar resa över en avgrund, 
som hela tiden hotar henne. Men genom möten med 
människor lär hon sig att kärleken finns i många former 
och att livet är värt att leva. Hon finner glädje i detaljer 
och lär känna nya sidor av sig själv som öppnar för en 
större frihet.

Romanen  Resa över avgrunden, som delvis är självbio-
grafisk, är Birgitta Lindqvists trettonde bok. 

För recensionsexemplar eller intervju med författaren, 
maila bertil.ekerlid@ekerlids.com 

■ Vi betalar en stor del av vår lön i skatt. En vanlig polis 
och sjuksköterska betalar mer än halva sin lön i skatt 
- om man lägger ihop alla skatter och avgifter. Det är 
mycket och vi borde kunna förvänta oss att våra skatte-
pengar hanteras med samma varsamhet som om vi hade 
spenderat dem själva. Men så är det inte. Alltför mycket 
pengar slösas bort. Under två års tid har Johan Gustafs-
son, Slöseriombudsman på Skattebetalarnas förening, 
granskat vad vi egentligen får för våra skattepengar.

En skidtunnel i Bräcke, en 57 meter lång självlysande 
soffa i Uppsala och en bokfestival i Karlskrona som 
ingen ville gå på skulle sätta kommunerna på kartan. 

Ny bok: Slöseriet med dina skatte-
pengar - 258 exempel som du inte vill 
betala för av Johan Gustafsson

Strängnäs anställde en kommunförfattare, Malmö en 
skateboardsamordnare och Helsingborg tog fram en in-
struktionsvideo i åtta delar om hur man kan använda 
post it-lappar. I Kramfors finns en mental karta över 
bygden och Storuman råkade sälja sin brandstation. I 
den här boken kan du läsa mer om dem och många an-
dra slöserier.

Johan Gustafsson är opinionsbildare, sedan ett par år 
verksam som Skattebetalarnas Slöseriombudsman. 

För recensionsexemplar maila bertil.ekerlid@ekerlids.com
För kontakt med författaren, ring 0707-71 62 66
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