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Monopol eller ej? Hur blir det med frihet och 
demokrati i Hong Kong?

■ Hong Kong är ett område som har rätt 
till aningen mer självständighet från Kina 
jämfört med andra städer, något som be-
ror på att området har varit en före detta 
brittisk koloni. Hong Kong får inte förenas 
med Kina förrän 2047, men trots det finns 
tecken på försök från kinesiska myndighe-

ter att ta tillbaka staden.     S.A2 

På grund av klimatförändringar blir det svå-
rare att ta hand om kaffeodlingar och få fram 
kaffebönor. För att säkerställa tillgången till kaffe 

måste åtgärder tas med en gång. S.A4

Den globala uppvärmningens in-
verkan på kaffekonsumtionen
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■ Apple, Facebook, Google och Amazon 
har blivit anklagade för orättvis konkur-
rens på marknaden, men vad innebär en 
fri marknad egentligen? S.A13
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Kinas nya säkerhetslag, 
som stiftades den 30:e 
juni 2020 och omfattar 
Hong Kong, har på se-
naste tiden varit en kon-
troversiell fråga. Är det 
en ljuspunkt för Hong 
Kongs framtid eller är 
det ett sätt för Kina att 
öka inflytandet över 
dess styre?

Hong Kong, som kan 
beskrivas som en mer 
självständig region i 
jämförelse med Kina, 
riskerar att få yttran-
defriheten begränsad i 
samband med den nya 
lagen under artikel 27 
som Kina har infört i 
staden. Efter förra årets 
oroligheter med protes-
ter mot lagstiftningar 
som innebar att Kina 
fick ett större inflytan-
de i regionens styre, 
skapades en ny lag av 
kinesiska myndigheter 
för att förebygga den 
oron. Kinesiska myn-
digheter hävdar också 
att lagen är någon form 
av lösning för Hong 
Kong-medborgare, som 
garanterar trygghet ge-
nom att motarbeta bland 
annat terrorism och kol-
lusion. Carrie Lam, en 
högt uppsatt politiker i 
Hong Kong, hävdar att 

lagen inte är dyster för 
Hong Kongs framtid, 
och försvarade lagen ef-
ter frågor från journalis-
ter angående restriktio-
ner som detta beslut kan 
medföra. Hon hävdar att 
den kinesiska regering-
en tydligen har definie-
rat vad som anses vara 
olagligt, och Lam un-
derstryker även att den 
kinesiska myndigheten 
litar på att den adminis-
trativa regionen i Hong 
Kong upprätthåller den. 
Hon uppmanar även be-
folkningen att följa den. 
(enligt The Telegraph). 

Ett av argumenten för 
en sådan lag var att oro-
ligheterna från förra 
året inte skulle uppre-
pas igen. Lagen som den 
kinesiska regeringen ti-
digare hade tagit fram 
handlade bland annat 
om att kunna föra iväg 
kriminella till fastlandet 
för att bestraffa dem en-
ligt kinesisk lag. Med-
borgarna i Hong Kong 
såg detta som ett sätt för 
Kina att öka inflytandet 
över regionen. Eftersom 
överenskommelsen som  
låter området behålla 
sin självständighet från 
Kina har ett eget rätts-
väsende förklarar det 

de häftiga protesterna 
under 2019. Under 2019 
blev protesterna i Hong 
Kong över lagen våld-
samma och de resultera-
de bland annat i att ung-
domar som protesterade 
sköts av polisen och att 
en politiker som stödde 
lagen blev knivhuggen, 
som var två av många 
dramatiska händelser 
under den tidsperioden..

Detta kan förklaras med 
hjälp av kulturen som 
har växt fram i Hong 
Kong; eftersom området 
var en brittisk koloni, 
har Hong Kong inte be-
handlats på samma sätt 
som övriga kinesiska 
provinser. Hong Kong 
styrs under en princip 
som lyder “Ett land, två 
system”, som garanterar 
att området får behålla 
en ökad grad av själv-
styre jämfört med an-
dra kinesiska områden 
sedan avtalet slöts 1997. 
Detta utesluter inbland-
ning från Kina som kan 
påverka demokratin och 
friheten där ända fram 
till 2047. Det kan vara 
förklaringen till varför 
medborgarna i regionen 
ser säkerhetslagen som 
en direkt inverkan av-
seende friheten i Hong 

Hur blir det med frihet och demokrati i Hong Kong?

Kong, medan den kine-
siska regeringen antag-
ligen ser det som en lag-
stiftning som ska gälla 
för alla dess provinser. 
Samma typ av lag för-
sökte kinesiska myndig-
heten införa för sjutton 
år sedan, men det ledde 
till protester under den 
första juli 2003, och på 
grund av sådana om-
ständigheter trädde den 
aldrig i kraft. Det är 
likheterna mellan den 
lagen och den nya lagen 
som oroar invånarna i 
Hong Kong, enligt The 
New York Times.

För medborgarna i Hong 
Kong innebär lagen en 
oro, eftersom den anses 
vara för vag. Den upp-
ger att man inte får störa 
uppgifterna som måste 
utföras av myndigheter 
i Kina och i Hong Kong. 
Problemet är att till och 
med protester kan tolkas 
som ett brott mot säker-
hetslagen, på grund av 
dess tvetydighet. Aus-
tin Ramzey, en reporter 
från Hong Kong från 
The New York Times, 
uppger att han har träf-
fat på människor som 
har tagit bort sina soci-
ala medier och ringt upp 
honom för att säga att de 
inte längre vill ställa upp 
på intervjuer angående 
läget i Hong Kong. Det-
ta sker på grund av att 
lagen antas kunna straf-
fa människor baserat på 
deras åsikter. Han pekar 
även på att protester, likt 

de förra året, kan ses 
som olagliga under den 
nya lagen. Reportern ser 
även ett samband mel-
lan lagstiftningen och 
protesterna. Han uppger 
att eftersom lagen stifta-
des klockan tjugotre den 
30:e juni, var det direkt 
kopplat till första juli, 
en dag då demonstran-
ter samlas för att fira 
Hong Kongs självstän-
dighet, eftersom områ-
det upphörde att vara 
en brittisk koloni den 
första juli 1997. Pro-
tester för Hong Kongs 
självständighet inträffar 
på samma datum ända 
sedan den första juli 
2003, då Kina misslyck-
ades med att införa en 
liknande lag. Förutom 
tillfället då lagen trädde 
i kraft, fanns det även 
fanor med texten “Fira 
säkerhetslagen”, något 
som reportern beskriver 
som kinesisk propagan-
da. När demonstran-
terna skulle börja mar-
schera längs gatorna i 
centrum, blockerades 
folkmassan av poliser 
som informerade folk 
om att de bröt mot den 
nya lagen. Vissa av dem 
greps till och med för 
brott under den nya la-
gen, och en man blev ar-
resterad för att han hade 
haft Hong Kongs flagga 
i sin väska. Över 370 av 
de demonstrerande blev 
arresterade av polisen, 
och drygt tio av dem 
greps för att ha bru-
tit mot säkerhetslagen. 

Ramzey påpekar även 
att många i hans närhet 
är oroliga över konse-
kvenserna av lagen, och 
att de ställs inför det 
moraliska dilemmat om 
huruvida de ska flytta 
från Hong Kong och på-
börja ett nytt liv någon 
annanstans eller stanna 
kvar och se Hong Kong 
förvandlas till någon-
ting annat än vad regio-
nen brukar vara.

Om man tar hänsyn till 
de rådande omständig-
heterna, kan man hitta 
ett samband mellan den 
nuvarande situationen 
och situationen under 
2003. Efter SARS-ut-
brottet, var Hong Kongs 
ekonomi inte lika stabil, 
samtidigt som många i 
samhället fortfarande 
oroade sig för viruset. 
Kina kan ha sett det som 
ett tillfälle att försöka få 
mer makt i Hong Kong 
genom att stifta en lag 
som hade sammankopp-
lat Kina till området, 
men det lyckades inte, 
eftersom försöket lades 
ned genom protester. Ef-
ter Coronapandemin är 
många länders ekonomi 
sårbara, och människor 
lever i en orolig och osä-
ker tid. Detta kan ha lett 
till ytterligare ett försök 
att få mer kontroll över 
Hong Kong från Kinas 
håll. Trots dessa sam-
band kan ingen säker 
slutsats dras, eftersom 
situationen är ovanligt 
lugn. Om protester som 
varade i månader i Hong 
Kong kunde uppstå vid 
misstanken om att Kina 
försökte påverka rätts-
väsendet, borde inte 
det finnas fler protes-
ter mot säkerhetslagen? 
Det enda sättet att vara 
säker på att hur pass in-
skränkande lagen verk-
ligen är, det är att iaktta 
och se hur befolkningen 
i Hong Kong kommer 
att reagera.

Bianca M - Info Express

Källor: Austin Ramzey, 
reporter för New York 
Times. The Daily, pod-
cast av New York Times.

■ Hong Kong är ett område som har rätt till aningen mer 
självständighet från Kina jämfört med andra städer, något 
som beror på att området har varit en före detta brittisk 
koloni. Hong Kong får inte förenas med Kina förrän 2047, 
men trots det finns tecken på försök från kinesiska myn-
digheter att ta tillbaka staden.

D a m s o l g l a s ö g o n 
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Pandemin påverkar ung-
domar mest - varför är vi 
inte prioiterade? 

Enligt Arbetsförmed-
lingen har arbetslösheten 
stigit och antas fortsätta 
att stiga, och det är inte 
överraskande att servi-
ceinriktade yrken inom 
exempelvis hotell- och 
restaurangbranschen på-
verkas mest av pande-
min. Samtidigt är det en 
hårdare konkurrens om 
platser där sistaårselever-
na inte fick möjligheten 
att skriva högskoleprovet 
vid samma tillfälle som 
universitets-och högsko-
lerådet rapporterade att 
vårterminens antagning 
slog rekord för flest antal 
sökande.

Att fler än någonsin har 
valt att ansöka om vida-
re studier kan kopplas 
direkt till den stigande 
arbetslösheten och den 
osäkra situationen pan-

demin ger upphov till, då 
ingen vet när restriktio-
ner kommer att upphöra. 
Detta gör valet av att ta 
ett sabbatsår, som annars 
är vanligt förekomman-
de, ointressant eftersom 
det inte är säkert att man 
kan hitta en sysselsätt-
ning som ett arbete eller 
ha samma möjligheter 
att resa, vare sig det är 
språkresor, semesterre-
sor eller resor kopplade 
till arbete utomlands. 
Det är detta som har lett 
till konsekvenser som en 
högre konkurrens om ut-
bildningsplatser på uni-
versitetet. För de som blir 
utan plats råder stor kon-
kurrens om de få arbeten 
som man kan få.

Regeringen har bland 
annat försäkrat att de 
skulle göra mer för unga 
människor, som exempel-
vis att det fanns fler möj-
ligheter för oss att delta i 
sommarkurser, men det 

är inget intresseväckan-
de alternativ för alla som 
nyss har tagit studenten. 
Detta beror på att de fles-
ta dels inte orkar eller vill 
läsa kurser kort efter att 
de har avslutat alla kur-
sprov under deras sista 
gymnasieår, dels för att 
ungdomar i min ålder 
intresserar sig för alter-
nativ som för med sig en 
någorlunda stabilitet. De 
flesta accepterar inte att 
enbart sitta hemma, utan 
vill studera eller arbeta, 
och en sommarkurs ing-
er en känsla av trygghet 
som varar ett fåtal veck-
or. Det som regeringen 
och kommunerna istäl-
let borde göra är att ge 
ungdomar en chans att 
uppleva den pragmatiska 
känslan av produktivitet 
och optimism genom att 
dels enbart fokusera på 
att hjälpa arbetslösa ung-
domar att söka arbeten 
och dels satsa på initiativ 
som ger ungdomar möj-

lighet att starta ett eget 
företag. Det hade bidra-
git med att de intressera-
de får en sysselsättning 
samtidigt som det hade 
kunnat hjälpa ekonomin, 
då bland annat flera kan 
starta ett projekt istället 
för att vara arbetslösa.
Det jag upplever att de 
flera av oss saknar just nu 
är stabilitet, eftersom vi 
vet vad som krävs av oss 

Pandemin påverkar ungdomar mest och inga insatser 
verkar vara tillräckligt seriösa

ute i samhället. Vi för-
väntas utbilda oss eller 
att komma ut i arbetsli-
vet så snabbt som möjligt 
efter att vi har tagit stu-
denten, men pandemin 
försvårar möjligheterna 
för oss att komma in på 
en utbildning eller hitta 
ett arbete. Det borde fö-
rekomma fler satsningar 
på unga människor, och 

inte bara branscher som 
hotell och restaurang. 
Företag kommer och går, 
men vi kommer att vara 
kvar i samhället och be-
höver få så mycket kom-
petens som möjligt för 
att samhället ska kunna 
utvecklas.

Bianca M - Info Express
hello@infoexpress.se

■ Coronapandemin har slagit hårt mot ekonomin och arbets-
marknaden i samhället, men ändå är ungdomar de som blir mest 
berörda av detta. Med begränsad möjlighet till anställning, borde 
vi erbjudas en chans att få klara oss på egen hand med hjälp av att 
driva egna initiativ.
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Den globala upp-
värmningen påverkar 
människor på olika sätt. 
De flesta vet att den 
globala uppvärmning-
en kommer att få kon-
sekvenser som stigande 
temperaturer och fler na-
turkatastrofer. Men det 
som allmänheten kanske 
inte känner till är att att 
en temperaturhöjning 
med en grad redan riske-
rar att försvåra för bönder 
att ta hand om odlingar 
som förser oss med varor 
som ingår i vår vardag, 
till exempel kaffe.

Det kan ta upp till tre 
eller fyra år för kaffebö-
nor att växa och förutom 
tiden det tar för kaffebö-
nor att växa kräver dem 
också specifika väderför-
hållanden. Kaffe odlas av 
drygt 25 miljoner bönder 
i Latin- och Sydamerika, 
Afrika och Sydostasien, 
och det försörjer ytterli-

gare 100 miljoner. Ytan 
där kaffe kan odlas på 
ett optimalt sätt är redan 
begränsad till Central-
afrika, länder som Brasi-
lien och Colombia, södra 
Indien och områden i 
Latinamerika och Syd-
ostasien. Det finns olika 
kaffesorter, men de mest 
populära sorterna är ro-
busta (som förekommer 
i robustakaffe) och ara-
bica (som förekommer i 
arabiskt kaffe). Dessa två 
sorter är viktiga för den 
kommersiella tillgången 
till kaffe, där robustakaf-
fe används mest i espres-
so och snabbkaffe och 
arabiskt kaffe används i 
det dyra kaffet.

Problemet med dessa 
odlingar är miljöföränd-
ringarna som klimatför-
ändringarna för med sig, 
enligt Vox. Om man tit-
tar på kaffeplantage i Co-
lombia, är det vanligt fö-

rekommande att många 
småbönder både odlar 
och förbereder kaffet för 
kommersiellt bruk, ge-
nom att bland annat rosta 
det. Eftersom kaffeväxter 
är naturligt förekomman-
de i Colombia, märks 
klimatförändr ingarna 
tydligt efter årtionden 
av odling. Temperaturen 
över området Zona Cafe-
tera, landets kafferegion, 
har stigit med 1,2 grader 
i genomsnitt sedan 1980. 
Detta innebär att odling-
en måste flyttas högre 
upp bland berg, där det 
är svalare, för att kunna 
erbjuda växterna förut-
sättningarna för att kun-
na framställa kaffebönor. 
Om odlingen inte flyttas 
uppåt kommer växterna 
att riskera att bli överhet-
tade. En annan risk med 
temperaturökningar är 
svampar och skadedjur 
som trivs i värmen och 
angriper just kaffeod-

Den globala uppvärmningens inverkan på 
kaffekonsumtionen

lingarna. Temperaturför-
ändringar har även gjort 
vädret oförutsägbart, och 
bönderna kan inte längre 
i förväg avgöra vilken 
säsong som kommer att 
vänta. Det är detta som 
gör det svårare för bön-
der att agera i tid ifall en 
regnperiod skulle varie-
ra. Prognosen inför 2030 
förväntas vara värre. Vox 
rapporterar även att en 
studie gjord av Aaron 
Davis och andra forskare 
2019 visar att 60 procent 
av världens kaffesorter 
kan bli utrotningshotade.

Climate Care, en miljöor-
ganisation, påstår att om 

nödvändiga åtgärder inte 
vidtas för att stoppa kol-
dioxidutsläpp, kan den 
globala ytan avsedd för 
hållbar kaffeproduktion 
sjunka med så mycket 
som 50 procent. Förutom 
att det blir svårare att odla 
kaffe kommer även bön-
derna att påverkas, efter-
som deras inkomst blir 
alltmer osäker. Många 
av dessa bönder odlar på 
en bit mark som har gått 
i arv i generationer och i 
länder som Colombia blir 
de uppmuntrade till att 
odla bananer istället för 
att kunna få en mer säker 
inkomst. Anledningen 
till att bönderna tar till 

åtgärder som att plantera 
andra växter är att tekni-
kerna som skyddar kaffe-
bönorna, som exempel-
vis att plantera specifika 
arter av trä för att kunna 
ge växterna mer skugga 
och flytta kaffeodlingar-
na, är för dyra för bön-
derna. Organisationen 
hävdar även att folk som 
konsumerar kaffe kan 
välja att dricka kaffe med 
så låg koldioxidavtryck 
som möjligt och uppma-
nar folk som konsumerar 
kaffe att undersöka vil-
ken sorts kaffe som de 
väljer att köpa. 

C.M.-Info Express
hello@infoexpress.se 

■ Om du tycker om kaffe är detta viktig information. På 
grund av klimatförändringar blir det svårare att ta hand om 
kaffeodlingar och få fram kaffebönor, vilket innebär att in-
satser måste göras så fort som möjligt för att säkerställa 
tillgången till kaffe längre fram.

www.xtakes.se
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– Vår studie visar att 
även i en liten och rela-
tivt ekonomiskt jämlik 
stad är barns förutsätt-
ningar olika beroende 
på var de växer upp. 
Det kan vara till nytta 
för dagens stadsplane-
ring som behöver tackla 
utmaningar som segre-
gering och ojämlikhet i 
skolor, säger Finn Hede-
falk, forskare i historisk 
demografi på Ekonom-
ihögskolan vid Lunds 
universitet.

Hur viktiga är barndo-
mens grannar när du 
växer upp? Är barn från 
familjer med låg soci-
oekonomisk status mer 
sårbara mot att bo ut-
satta grannskap jämfört 
med andra barn? Påver-
kas även mer privilegie-
rade barn av de grann-
skap de växer upp i? 
Det är några av frågor-
na som forskarna Finn 
Hedefalk och Martin 
Dribe, båda demografer 
från Ekonomihögskolan 
vid Lunds universitet, 
ställde sig under en stu-
die som nu publiceras i 
tidskriften PNAS.

I forskningsartikeln vi-
sar de på ett starkt sam-
band mellan grannskap 
och universitetsexamen 
för alla barn, oavsett 
vilken social klass de 
själva tillhör.

– Vår studie bidrar med 
ny kunskap genom att 
studera sambandet mel-
lan ens närmsta gran-
nars sociala status i 
barndomen och univer-
sitetsutbildning i vuxen 
ålder, och det under en 
väldigt lång tidsperiod, 
från 1939 och ända fram 
till 2015, säger Finn He-
defalk, och fortsätter:

– Vi upptäckte att barn-
domsgrannars sociala 
klass var lika viktig 
för alla barn, oavsett 
barnens egna klassur-
sprung. Vi trodde att 
barnen från de högre 
sociala klasserna skul-
le påverkas mindre av 
missgynnade grann-
skap än barn med lägre 
social klass. Detta efter-
som barn till föräldrar 
som har det sämre ställt 
redan är missgynnade 
och påverkas mer av sin 
omgivning, samtidigt 
som de mer privilegie-
rade barnen brukar ha 
en skyddade buffert mot 

mer utsatta grannskap. 
Men det visade sig inte 
stämma, säger han.

Olika förutsättningar 
beroende på var man 
växer upp
Studien utgår ifrån 
Landskrona, som under 
tidsperioden var en re-
lativt liten och ekono-
miskt jämlik stad. Det 
är ganska ovanligt, mer 
vanligt är att forskare 
studerar redan segre-
gerade områden, i till 
exempel USA. I den 
aktuella studien har 
forskarna följt individer 
från Landskrona som 
var barn på 1940-, 50- 
och 60-talet. De följs 
upp under flera faser i 
livet (2, 5, 8, 11, 14, 17 
och 40 års ålder). Adres-
serna som de bodde på 
under åren 1939–1967 
länkas sedan samman 
med registerdata från 
SCB för 1968–2015. Det 
gör att forskarna kan 
koppla ihop grannskap 
i barndomen till sanno-
likheten att få en uni-
versitetsbildning som 
vuxen.

Studien omfattar peri-
oden för den stora ut-
bildningsexpansionen i 
Sverige 1960–1970.

– Även om alla gynna-
des av expansionen av 
fri högre utbildning un-
der 60-talet, så förblev 
de stora ojämlikheterna 
mellan både klasserna 
och grannskapen oför-
ändrade under hela pe-
rioden. Det visar att en 
fördelaktig bakgrund 
ändå är viktig, både när 
det gäller den närmsta 
familjen och de närmsta 
grannarna. Till och med 
i en liten och relativt 
ekonomiskt jämlik stad 
är barns förutsättning-
ar väldigt olika beroen-
de på var de växer upp, 
säger Martin Dribe, 
professor i ekonomisk 
historia.

Klassursprung hade 
även ensamt en stark an-
knytning till utbildning: 
barn från över- och 
medelklass hade fort-
farande högre chans att 
ta examen från en högre 
utbildning än barn från 
arbetarklass. Ett exem-
pel på ojämlikheterna 
hittade forskarna bland 
14-åriga flickor, där bar-
nen från de högsta soci-
ala klasserna som sam-

Grannbarnen viktiga för högre studier oavsett social klass

tidigt bodde i de bästa 
områdena hade ungefär 
åtta gånger högre odds 
att få en universitetsut-
bildning i vuxen ålder 
jämfört med de barn 
som både var av läg-
re social klass och som 
växte upp i grannskap 
av låg klass.

VI BIDRAR MED 
KUNSKAP TILL DA-
GENS STADSPLANE-
RING SOM TACKLAR 
SOCIALA UTMA-
NINGAR SOM ÖKAD 
SEGREGERING OCH 
OJÄMLIKHET I SKO-
LOR

– I dagens komplexa 
stadsplanering kan vi 
inte veta vilka följder 
grannskap och stadsför-
ändringar har på enskil-
da liv. Vad vi nu bidrar 
med är en grannskap-
sanalys av flera kohor-
ter under 40-, 50- och 
60-talet och en långsik-
tig uppföljning av dessa 
individer. Vi kan se or-
saker till de skillnader 
i utbildningsnivå som 
finns i dag hos den vux-
na befolkningen. Även 
om det säkert skiljer sig 
mellan hur människor 
interagerade med sina 
grannar för sjuttio år 
sedan och i dagens ur-
bana samhällen, borde 
många av de grundläg-
gande mekanismerna 
vara desamma. Därför 
menar vi att vi bidrar 
med viktig kunskap till 
dagens stadsplanering 

som behöver tackla so-
ciala utmaningar som 
ökad segregering och 
ojämlikhet i skolor och 
studieresultat, säger 
Finn Hedefalk.

Men kan det som gäller 
för de som växte upp i 
Landskrona under mit-
ten av 1900-talet även 
gälla för andra städer?

– Varje urban miljö och 
dess uppväxtvillkor 
skiljer sig givetvis nå-
got från varandra. Men 
vi ser inga tecken på att 
påverkningar från den 
sociala och fysiska mil-
jön skulle vara mycket 
olika för andra liknande 
platser i Sverige och på 
andra håll, säger Finn 
Hedefalk.

Direkt till artikeln på 
PNAS.org

Läs mer om artikeln: 
The social context of 
nearest neighbors shap-
es educational attain-
ment regardless of class 
origin

Populärversion av arti-
keln på engelska

Fakta: Mer om studien
Studien använder sig 
av longitudinella indi-
viddata, geokodade på 
adressnivå 1939–1967. 
Med andra ord vet fors-
karna på vilka adresser 
alla människor har bott 
på i Landskrona under 
den perioden. Det gör 

att de kan få exakt in-
formation om var varje 
individ (dock i aviden-
tifierad form) och dess 
närmsta grannar bodde, 
vilka byggnader de bod-
de i samt vid vilka vägar 
och gator. Därmed kan 
forskarna mäta grann-
skapets socio-spatiala 
egenskaper på en hög 
detaljnivå samt följa 
varje flyttning i staden. 
Sedan har de länkat det-
ta till nationella register-
data för åren 1968–2015 
och fått ett långsiktigt, 
detaljerat perspektiv på 
grannskap i barndomen 
och sannolikheten att 
skaffa en universitets-
utbildning senare i li-
vet. Forskarna kan även 
kontrollera för andra 
faktorer som egen soci-
al status, familjesitua-
tion, skoldistrikt och till 
viss del fysisk omgiv-
ning. Kombinationen 
av denna information 
gör studien unik, enligt 
forskarna. Social klass 
bestämdes i studien ut-
ifrån vilket yrke som 
pappan i en familj hade.

Tidigare forskning visar 
hur sociala och fysiska 
egenskaper i grannskap 
påverkar människor på 
både lång och kort sikt. 
Sambanden gäller även 
efter att man har kon-
trollerat för individers 
egen socioekonomiska 
status. Några teorier 
som försöker förklara 
hur grannskapet påver-
kar individers akade-

miska prestationer är 
kamrateffekter (kolle-
gialt inflytande), vilka 
vuxna det finns i grann-
skapet samt inflytande 
från externa vuxna som 
lärare och poliser. Barns 
chanser och studiere-
sultat i skolan påverkas 
även av sina kamraters 
”bra” och ”dåliga” bete-
enden. Mycket av forsk-
ningen om grannskap 
har dock fokuserat dels 
på USA och dels i dag 
på kraftigt segregerade, 
stora eller utsatta stads-
områden. Men mycket 
av världens befolkning 
bor i mindre, mer homo-
gena städer och därför 
ville forskarna studera 
Landskrona, som under 
1939–1967 var just en 
relativt liten och ekono-
miskt jämlik stad.

Studien är ovanlig i det 
att den har hög detalj-
nivå (som adresser) för 
en lång och kontinuer-
lig tidsperiod. Tidigare 
forskning som har an-
vänt en liknande detalj-
nivå har ofta haft det 
för enskilda år eller en 
kort period. De som har 
studerat långa tidperi-
oder har vanligen gjort 
det utifrån större admi-
nistrativa gränser. Det 
kommer dock allt mer 
forskning som går in på 
detaljnivå.

Källa: Lunds Universitet

■ Ditt klassursprung, men också den sociala miljö du växer upp i, spelar roll i om du skaffar dig en högre utbildning. 
I alla fall om du kommer från Landskrona..

Barndomens lekkamrater och omgivningar spelar roll i om du skaffar dig en högre utbildning eller ej, visar ny forskning som gått in på djupet 
med Landskrona. (Fotot är dock från Malmö, ca 1954.) Foto: Erik Liljeroth, Nordiska museets arkiv (CC BY-NC-ND)
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■ En ny undersökning om kön och uppfostran har visat att det 
finns skillnader på sättet som pappor behandlar barn, beroen-
de på om barnet är en pojke eller flicka.

Barnens kön påverkar hur deras uppfostran ser ut

En ny amerikansk stu-
die som betraktar hur 
pappor umgås med sina 
barn har kommit fram 
till att pappor behandlar 
sina barn på olika sätt 
utifrån deras kön. De är 
mer uppmärksamma på 
flickors behov och käns-
lor om man jämför med 
pojkar i samma ålder.

Studien gick ut på att 
undersöka hur män in-
teragerar med deras 
barn i 1-4 års ålder och 
genom metoder som 
MRI och inspelningar i 
hemmet har man kunnat 
samla in material om 
hur barnen behandlas. 
Frågeställningen bak-
om undersökningen var 
att få reda på om barn 
behandlas på olika sätt 
beroende på deras kön, 
och det visade sig att 
kön spelade roll. Genom 
inspelningar har man 
bland annat kunnat se 
att pappor sjunger mer 
när de är med sina dött-
rar. Förutom det, har 
man även kunnat ob-
servera att pappor pra-
tar om känslor mer med 

döttrar än med söner, 
och detta antas bero på 
att fäder oftast har lätt-
are att acceptera flickors 
känslor. Om ett barn 
ropade ropade på sin 
pappa, var pappan mer 
beredd att svara och gå 
fram till barnet om det 
var en dotter. 

Man kunde också ob-
servera att när fäder 
pratade med sina dött-
rar, använde de mer ord 
om kroppsdelar (som 
mage och fot) mer jäm-
fört med fäder som 
pratade med sina söner. 
Detta kanske kan kopp-
las till självbilden barn 
och ungdomar har av 
sina kroppar, där flick-
or är missnöjda med 
sina kroppar i större ut-
sträckning jämfört med 
pojkar.

Pappors interaktioner 
med deras söner bestod 
mer av “tuffa” lekar. 
Även pappornas ordval 
skiljde sig åt baserat på 
barnets kön. Flickor får 
höra mer analytiska ord 
som mäter deras förmå-

ga, medan pojkar får 
höra mer prestationsin-
riktade ord enligt fors-
karna. Detta kan även 
kopplas till andra stu-
dier som visar att kvin-
nor ansöker till studier 
på högskolenivå mer 
jämfört med män, med-
an utbildade män har en 
högre chans att ha mer 
prestigefyllda yrken 
jämfört med utbildade 
kvinnor inom samma 
områden. 

Undersökningen för-
sökte även analysera 
om fäders intryck av 
barnen påverkas av de-
ras kön och då scannade 
man deltagarnas hjärnor 
genom MRI. Studien 
kunde dock inte avgöra 
om resultatet berodde 
på att papporna lärde 
sig att följa normer el-
ler om det finns en un-
derliggande evolutionär 
anledning till beteendet. 
Experimentet testade 
hur mäns hjärnor reage-
rade när de fick se bilder 
på en okänd vuxen, ett 
okänt barn och deras 
barn med olika ansikts-

uttryck. Undersökning-
en visade att när pappor 
till döttrar fick se bilder 
på deras döttrar med 
glada ansiktsuttryck, 
blev det en starkare re-
aktion i delar av hjärnan 
som kan kopplas till be-
löning, igenkänning av 
ansikten och reglering 
av känslor. Man kunde 
inte se någon skillnad 
på pappors reaktioner 
gällande sorgsna an-
siktsuttryck.

Försöket som genom-
fördes försökte att 
minska inflytandet av 
självrapportering, efter-

som självrapportering 
kan ge osäkra resultat. 
Människor är subjekti-
va och påverkas av oli-
ka föreställningar som 
finns i samhället, och 
detta leder till att själv-
rapportering inte är det 
mest säkra alternativet, 
eftersom människor sä-
ger det de tror att de för-
väntas säga. Undersök-
ningen baserades även 
på inspelningar i hem-
met, där små inspel-
ningsapparater knöts 
fast vid ett bälte. Appa-
raten samlade in data av 
sig själv i 50 sekunder 
och var programmerad 

att börja inspelningen 
var 9:e minut. Mätning-
en genomfördes i USA 
och det är inte säkert att 
likadana mätningar ger 
samma resultat i ett land 
med en annan kultur. 
Källa: American 
Psychological Associ-
ation. ”Fathers’ brains 
respond differently to 
daughters than sons: 
Daily interactions with 
toddlers may be influen-
ced by gender, research 
finds.” ScienceDaily.
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Tillväxt Malmö erbjuder 
personlig och kvalificerad 
affärsutveckling för Mal-
möföretag som vill växa. 
Malmö stad har sedan tidi-
gare finansierat verksam-
heten med fem miljoner 
kronor årligen, med målet 
att Tillväxt Malmö ska bi-
dra till att det skapas 600 
nya arbetstillfällen under 
tre års tid. Detta mål har 
uppnåtts under perioden 
2017 till 2020 och ett nytt 
samarbetsavtal tecknas nu 
för perioden 1 november 
2020 till och med 31 okto-
ber 2023.

Tillväxt Malmö är en del 
av stiftelsen Uppstart 
Malmö och ett unikt sam-
arbete mellan näringslivet 
och Malmö stad. Drifts-
stödet från Malmö stad 
matchas av minst lika 
mycket privat riskkapital 
och pro bono-tid från Till-
växt Malmös partners. På 
så sätt är erbjudandet kost-
nadsfritt för företagen. 
Inför fortsättningen av 
verksamheten vill Tillväxt 

Malmö Fortsatt samarbete med 
Tillväxt Malmö ska få fler i arbete

Malmö bland annat sänka 
storlekskravet till företag 
med 1-50 anställda i syfte 
att nå ut bredare.

– Malmö är regionens 
jobb- och tillväxtmotor, 
och det är småföretagen 
som stått för flest nya 
arbetstillfällen under de 
senaste decennierna. Här 
finns en unik kreativitet, 
men också mod och framå-
tanda. Genom förnyat stöd 
till Tillväxt Malmö ser vid 
till att fortsätta stötta den 
utvecklingen och skapa 
fler jobb till Malmöborna, 
säger Katrin Stjernfeldt 
Jammeh (S), kommunsty-
relsens ordförande.

– Samverkan mellan 
Malmö stad och närings-
livet är avgörande för 
Malmös framtida välfärd. 
Ökad sysselsättning är 
en förutsättning för att 
uppnå social och ekono-
misk hållbarhet i vår stad 
och de arbetstillfällen 
som Tillväxt Malmö varit 
med och skapat talar för 
sig själva. Särskilt i dessa 
svåra coronatider är det 
positivt att Tillväxt Mal-
mö nu vill nå ut till fler 
entreprenörer med sin ex-
pertis, säger Roko Kursar 
(L), kommunstyrelsens 1:e 
vice ordförande.

Källa: Malmö stad

■ Kommunstyrelsen beslutade idag att teckna nytt samarbetsavtal 
med Tillväxt Malmö. Målet är att 600 nya arbetstillfällen ska skapas 
under de kommande tre åren.

■ Helsingborg är en av finalisterna i European Capital of Innovation 
Awards 2020, även känd som iCapital. Det är ett årligt pris som till-
delas den europeiska stad som bäst kan visa sin förmåga att utnyttja 
innovation för att förbättra invånarnas livskvalitet. Staden delar 
finalplats med städer som Wien, Milano och Valencia.

Helsingborg är en av Europas 
mest innovativa städer

”Det är naturligtvis 
glädjande att Helsing-
borg är i final, men det 
viktigaste av allt är alla 
de möjligheter som pri-
set öppnar upp för. Att 
det ökar våra chanser att 
lyckas hitta nya sätt att 
lösa de samhällsutma-
ningar som Helsingborg 
står inför, till gagn för 
helsingborgarna.” säger 
Peter Danielsson (M), 
kommunstyrelsens ord-
förande i Helsingborgs 
stad.

Placeringen är en be-
kräftelse på att det mål-
inriktade innovations-
arbetet som sker i runt 
om i staden leder i den 
riktning som vi vill. Inn-
ovationer handlar inte 
bara om nytänkande 
teknik. Viktigast av allt 
är att inte släppa fokus 
på människan i staden. 
Med Helsingborgs inn-
ovationsarbete går vi 
ett steg längre. Vi satsar 
inte bara på innovation 
för invånarna i staden 
utan tillsammansmed 
dem.

”Med 30 procent fler 
ansökningar än tidigare 
år så är det tuff konkur-
rens men med den här 
finalplatsen kan vi med 
stolthet säga att vi nu 
är en av Europas mest 
innovativa städer. Hårt 
och dedikerat arbete har 
gjort att vi nått hela vä-
gen hit att nu fortsätter 
vi arbetet och skapa ett 
ännu mer innovativt, 
smart och hållbart Hel-
singborg.” säger Palle 
Lundberg, stadsdirektör 
i Helsingborgs stad.

2018 togs ett aktivt be-
slut att satsa på inno-
vation med en uttalad 
ambition att bli en av 
Europas mest innova-
tiva städer senast som-
maren 2022, samma 
år som H22 City Expo 
ska genomföras. Sedan 
dess har det innovativa 
arbetet växt fram i sta-
dens alla hörn. Invånare, 
akademi, näringsliv och 
föreningar arbetar just 
nu för fullt med att ut-
veckla smarta lösningar 
som ska öka livskvalite-
ten för Helsingborgarna.

”Det handlar om att 
bygga ett innovations-
ekosystem och en kultur 
som gagnar och släpper 
fram smarta innovatio-
ner som förbättrar livet 
för människorna i sta-
den”, säger Peter Da-
nielsson (M), kommun-
styrelsens ordförande i 
Helsingborgs stad.

Under de närmaste åren 
öppnas hela staden upp 
och förvandlas till en 
testbädd som bjuder in 
världen att samskapa 
och utveckla för att lösa 
gemensamma utma-
ningar.

”Helsingborg, likt 
många andra städer, har 
stora utmaningar fram-
för sig. För att möta 
utmaningarna måste 
vi hitta nya arbetssätt, 
samarbeten och lös-
ningar. Det är bara så 
vi kan bygga ett starkt 
välfärdssamhälle i fram-
tiden, säger Jan Björk-
lund oppositionsråd (S) 
i Helsingborgs stad.”

Källa: Helsingborgs stad

Helsingborg är en av finalisterna i European Capital of Innovation Awards 2020

Malmö flygbild. Foto: David Castor 

Det som gör invasiva främ-
mande arter så skadliga är 
att de hotar såväl hälsa, som 
ekologiska och samhällse-
konomiska värden. Vissa 
arter som inte förekommer 
naturligt i vår miljö har hel-
ler inga naturliga fiender, 
vilket gör att de kan breda 
ut sig obehindrat.

Då invasiva arter har för-
mågan att konkurrera ut allt 
annat som lever i området, 

Vellinge Invasiva arter sprider sig i naturen och i våra trädgårdar
■ Invasiva främmande arter är de arter som är nya i vår natur och som kan 
ta över stora områden och konkurrera ut annat levande där. För att stoppa 
spridningen är första steget att veta vilka de är – och hur du ska hantera dem!

Tänk på att det blir lite 
krångligare och tar längre 
tid att resa under tågstop-
pet. Planera gärna för att 
jobba hemifrån eller ta 
andra resvägar om du har 
möjlighet. Till exempel 
erbjuder Lunds kommun i 
samarbete med Trafikver-
ket guidad cykelpendling 
under tågstoppet.

Du som har bestämt dig 
för att cykla har möjlig-
het att ta hjälp av de gui-
dade cykelturerna i båda 
riktningarna som startar 

Lund Tågstopp Malmö–Lund

måndag 17 augusti. För att 
delta behöver du först an-
mäla dig på Trafikverkets 
webbplats.

För dig som behöver resa 
med Skånetrafiken under 

perioden finns det bussar 
som ersätter tågen. Det 
finns personal på plats på 
Lunds centralstation som 
svarar på frågor och hjäl-
per dig att hitta rätt.

Källa: Lunds kommun

Skanna för information om tågstoppet 
på Trafikverkets webbplats ►  

■ Mellan 22 och 28 augusti är alla tåg 
mellan Malmö och Lund inställda. 
Trafikverket bygger om till fyra spår så 
att det ska bli enklare att resa framöver.

I Askøgade i Østerbro 
har gården omvandlats 
till ett bra exempel på 
hur regnvattenhantering 
kan förenas med förny-
elsen av en nedslagen 
jordbruksmiljö. Fredag 
21 augusti kl 16 invig-
des gården vid ett eve-
nemang där man bland 
annat kan höra mer om 
gårdens arkitektur samt 
regnvattenhantering.
Liksom andra stora stä-
der står Köpenhamn 
inför ett antal stora ut-
maningar till följd av 
k l imat förändr ingar. 
Gården vid Askøgade, 
tillsammans med går-
darna på Straussvej i 
Sydhavnen och Toms-
gårdsvej i nordväst, är 
de första exemplen på 
framtidens gårdar som 
kommer att bidra till kli-
matanpassningen i Kö-
penhamn. De tre projek-
ten visar hur regnvatten 
kan lagras och behållas 
och hur det hjälper till 
att skapa vackra och 

Köpenhamn Framtidens 
gård invigdes i Askøgade

stämningsfulla gårdar 
med till exempel sjöar, 
kanaler, växthus och od-
lingsområden; en fördel 
för invånarna.
På gården i Askøgade 
har en nedsänkt dalgata 
upprättats som säker-
ställer att gården kan 
hantera en molnbrist-si-
tuation. I det kontinuer-
liga regnvattensystemet 
fördröjs och regleras 
takvattnet så att det kan 
användas för bevattning 
och lek innan det rinner 
ner och hålls kvar av det 
befintliga avloppet. Re-
sultatet har varit en fro-
dig och grön innergård 
som kan hantera sto-
ra mängder nederbörd 
samtidigt. 
Fakta om gården vid 
Askøgade
Framtidens gård på 
Askøgade är ett stads-
utvecklingsprojekt vars 
mål är att utveckla inn-
ovativa och rekreativa 
regnvattenlösningar och 
en regnvattenarkitektur 

■ Städer förändras under dessa år för att göra dem bättre rustade för att motstå 
klimatförändringar.

som skapar en koppling 
mellan innergården och 
stadsområdet.
Gården har utvecklats i 
nära samarbete mellan 
Østergårdens invånare, 
det rådgivande teamet 
(Niels Lützen Landsca-
pe Architects, Niels Lüt-
zen Landscape Arkitek-
ter, Labland, Envidan, 
Urgent Agency och Ku-
ben Management) och 
Köpenhamns stad.
Gården finansieras av 
Köpenhamns stad och 
ministeriet för transport 
och bostäder. 2018 ut-
sågs projektet till ett av 
Danmarks bästa klimat-
projekt av Realdania 
(Sustainia). Real Dania 
är initiativtagaren och 
bidragsgivaren till pro-
jektet, som genomförs 
av Sustainia med CON-
CITO, som kunskaps-
partner. 

Källa: Københavns Kommune

Foto/källa: Københavns Kommune

Kravet har införts av den 
danska regeringen på re-
kommendation av Sund-
hedsstyrelsen.

DR Nyheder visar i en 
genomgång att de dans-
ka hälsomyndigheternas 
inställning till munskydd 

gradvis har ändrat sig 
sedan coronapandemins 
utbrott i början av året. 
Nyligen sade exempelvis 
Sundhedsstyrelsens direk-
tör Søren Brostrøm i en 
intervju på TV2 News att 
ny kunskap visar att mun-
skydd ger extra skydd.

I den danska kollektiv-
trafiken måste även de 
anställda bära munskydd. 
Den resenär som inte föl-
jer reglerna kan bli nekad 
att få resa med. 

Källa/foto: News Øresund

Öresund Krav på munskydd i dansk 
kollektivtrafik från 22 augusti

■ Från och med på lördag (den 22:a aug 2020 - n.r.) måste samtliga 
resenärer som åker kollektivt i Danmark bära munskydd. Kravet gäller 
hela dygnet och samtliga trafikformer – inklusive taxi. Barn upp till och 
med tolv år är dock undantagna.

■ När gränsen till Dan-
mark återigen öppnade 
för skåningarna i mit-
ten av juli välkomnades 
svenskarna varmt av 
näringslivet i Helsin-

Svenskar spenderar en halv miljard 
om året i Helsingör

Svenskar spenderar 400 miljoner danska kronor - mer än en halv miljard svenska kronor - i Helsingör varje år, enligt förening-
en Helsingør Handel. Foto: News Øresund - Johan Wessman

gör. Varje år spenderar 
svenskar 400 miljoner 
danska kronor i den 
danska staden, enligt 
föreningen Helsingør 
Handel. Den första mor-

gonen möttes de besö-
kande svenskarna av 
borgmästaren Benedikte 
Kiær, wienerbröd, kaffe 
och Gammeldansk, skri-
ver TT. (News Øresund)

är de ett av våra allra störs-
ta hot mot den biologiska 
mångfalden. Så – hur kan 
du göra för att hjälpa till att 
förhindra dess utbredning? 
Jo, första steget är att kunna 
identifiera dem och därefter 
hantera dem på rätt sätt.

Idag finns det 66 arter på 
EU:s förteckning över inva-
siva främmande arter: Både 
djur och växter. Dessa får 
varken introduceras i lan-

det, spridas i naturen eller 
gynnas för att bli fler. Det 
är också förbjudet att sälja, 
byta eller importera dessa 
arter.

Av de EU-listade arterna 
bedöms tolv stycken vara 
etablerade i Sverige. Bland 
dessa hittar vi bland annat 
växterna gul skunkkalla, 
jättebalsamin och jätteloka, 
men även djur såsom mård-
hund och signalkräfta.

Utöver dessa finns det 
också ett flertal främman-
de arter som är, eller som 
riskerar att bli, invasiva 
i Sverige, men som ännu 
inte omfattas av några 
regler. Dessa kan dock 
orsaka allvarlig skada på 
våra ekosystem, så det är 
viktigt att du som privat-
person hjälper till och be-
gränsar spridningen. Låt 
oss därför ta en titt på någ-
ra av dessa – som kanske 
växer i just din trädgård.
Först ut har vi 
blomsterlupin som sprider 
sig snabbt och som är van-

ligt förekommande längs 
vägar, järnvägar och i 
trädgårdar. Blomsterlupi-
nen omfattas inte av någon 
lagstiftning om invasiva 
växter, men utgör ett hot 
mot biologisk mångfald då 
den konkurrerar ut växter i 
de miljöer där den håller till.

Parkslide är till utseeendet 
lik bambu och är också in-
vasiv. Det är en seglivad 
växt med mycket stark 
spridningskraft – vilket 
innebär att den kan ta över 
stora områden snabbt och 
konkurrera ut andra växter.

En annan invasiv art är vres-
ros, som även den breder ut 
sig i naturen och i våra träd-
gårdar. Vresrosen tränger ut 
den inhemska växtligheten 
genom att den skuggar ut övrig 
vegetation.

Men hur kan man då förhin-
dra dess spridning? Om du 
hittar en invasiv art på din 
egen mark är det viktigt att 
du hanterar den på rätt sätt.

Källa: Vellinge kommun

Scanna för 
bilder och 
mer info
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Premiärvisning av 2021

Gratis
inträde

När över en miljon asyl-
sökande och migranter 
kom till Europa 2015 vi-
sade det upp de allvarli-
ga bristerna i EU:s asyl-
system. För att svara på 
migrationskrisen har 
Parlamentet arbetat med 
förslag för att skapa en 
rättvisare, och mer ef-
fektiv asylpolitik. 

Nedan hittar du alla re-
levanta uppgifter om 
migrationen i Europa, 
vilka migranterna är, 
vad EU gör för att han-
tera situationen, och vil-
ka finansiella utmaning-
ar som har funnits.  

Definitioner: Vad är en 
flykting? Vad är en asyl-
sökande?

Asylsökande är 
människor som formellt 
söker asyl i ett annat 
land eftersom de befarar 
sina liv i sina hemlän-
der. 
Flyktingar är människor 
med välgrundad oro för 
att bli förföljda på grund 
av etnicitet, religion, 
nationalitet, politisk 
åskådning eller tillhö-
righet till en viss sam-
hällsgrupp, som erkänns 
som sådan i värdlandet. 
Inom EU fastställer 
skyddsgrundsdirektivet 
riktlinjer för att tilldela 
internationellt skydd till 
dem som behöver det.   
Tredjelandsmedborga-
re måste söka skydd i 
det första EU-land de 
kommer till. Genom att 
fylla i en ansökan blir 
de asylsökande. De kan 
bara få flyktingstatus el-
ler någon annan typ av 
internationellt skydd om 
nationella myndigheter 

fattat beslut i deras fa-
vör.

Asylbeslut inom EU
Under 2018 mottog 
EU-länderna (samt Nor-
ge och Schweiz) 634 
700 ansökningar om in-
ternationellt skydd. Det 
kan jämföras med 728 
470 ansökningar 2017 
och nästan 1,3 miljoner 
ansökningar 2016.

År 2018 beviljade 
EU-länderna skydd för 
mer än 333 400 perso-
ner, vilket innebär en 
minskning med nästan 
40 procent jämfört med 
2017. Nästan var tredje 
(29 procent) kom från 
Syrien, medan Afgha-
nistan (16 procent) och 
Irak (7 procent) kom på 
andra och tredje plats. 
Av de 96 100 syrier som 
fick asyl inom EU, fick 
nästan 70 procent detta i 
Tyskland.

Situationen i Medelha-
vet
EU:s kust- och gräns-
bevakningsmyndighet, 
samlar in uppgifter om 
illegal övergångar över 
EU:s yttre gränser, som 
registreras av nationel-
la myndigheter. Under 
2015 och 2016 noterades 
över 2,3 miljoner ille-
gala övergångar. Under 
2018 hade siffran för il-
legala gränsövergångar 
till EU minskat till 150 
114, den lägsta nivån på 
fem år, och 92 procent 
lägre än när migrations-
krisen nådde sin topp 
2015.

En person kan korsa en 
gräns mer än en gång, 
vilket innebär att anta-

let människor som tar 
sig till Europa är lägre. 
Men oavsett det, så står 
medlemsländerna under 
en anmärkningsvärd 
press. Under 2018 neka-
des 471 155 människor 
inträde vid EU:s yttre 
gränser. 

Under den första halv-
an av 2019 hade nästan 
30 000 personer ris-
kerat sina liv för att nå 
Europa sjövägen. Cirka 
600 personer befaras ha 
drunknat.

116 647 personer tog 
sig till Europa sjövä-
gen 2018, jämfört med 
över en miljon 2015. Att 
ta sig via Medelhavet 
fortsätter dock att vara 
farligt. 2 277 personer 
saknas eller befaras 
drunknade under 2018, 
jämfört med 3 139 året 
innan.

Migranter som uppehål-
ler sig illegal i EU
Under 2015 visade sig 
2,2 miljoner människor 

uppehålla sig illegalt 
inom EU. 2018 hade 
den siffran sjunkit till 
strax över 600 000. Att 
”uppehålla sig illegalt” 
kan bero på att perso-
nen inte registrerat sig 
på ett korrekt sätt, eller 
att hon eller han lämnat 
det medlemsland som 
ansvarar för att hantera 
asylansökan – det är, i 
sig, inte skäl för att av-
visa dem från EU. 

Vad anser européerna
Migration har varit en 
EU-prioritering i fle-
ra år. Mängder av åt-
gärder har vidtagits 
för att hantera krisen, 
och samtidigt förbätt-
ra asylsystemet. Enligt 
en Eurobarometer-un-
dersökning från maj år 
2018 vill 72 procent av 
européerna att EU gör 
mer för att hantera situ-
ationen.

En senare Eurobaro-
meter-undersök ning 
från juni 2019 visar 
att invandring var den 

■ Den rekordstora migrationen som vi 
upplevde i EU 2015 och 2016 har minskat, 
men hur ser den ut idag? Få den senaste 
statistiken i vår nyhetsgrafik.

femte största frågan att 
påverka hur de europe-
iska väljarna röstade i 
EU-valet i maj (34 pro-
cent av européerna an-
gav att frågan påverkade 
hur de röstade; övriga 
viktiga frågor var eko-
nomin, klimatföränd-
ringarna, mänskliga rät-
tigheter och demokrati, 
samt EU:s framtid.)

Europeiska unionen 
har märkbart ökat sin 
finansiering för migra-
tion, asyl och integra-
tionspolitik i kölvattnet 
av den stora mängden 
asylsökande under 2015. 
Under de kommande 
förhandlingarna om 
EU:s långtidsbudget ef-
ter år 2020 kommer par-
lamentet att kräva mer 
finansiering till dessa 
områden.

Läs mer om hur EU 
hanterar migrationen.

Flyktingar i världen
Enligt FN:s flyktingor-
gan UNHCR tvingades 

i snitt 37 000 människor 
på flykt från sina hem 
per dag under 2018. De 
länder som huserar den 
största mängden flyk-
tingar är Turkiet, Pakis-
tan, Uganda, Sudan och 
Tyskland.  Bara 16 pro-
cent av världens flyk-
tingar befinner sig i ut-
vecklade industriländer.

Över hela världen har 
antalet människor som 
flyr undan förföljelse, 
konflikter och våld för 
första gången någonsin 
överstigit 70 miljoner. 
Ungefär hälften av alla 
flyktingar i världen är 
barn.

Kolla in vår nyhetsgrafik 
ovan för den senaste sta-
tistiken från Eurostat om 
asylansökningar i EU 
likväl som siffror från 
FN:s flyktingorgan UN-
HCR om antalet flyk-
tingar i EU-länderna.

Asyl och migration i EU i siffror

Foto/källa  Europaparlamentet

Den 14:e augusti ingick 
EU-kommissionen en 
första överenskommel-
se med läkemedelsföre-
taget AstraZeneca om 
inköp av ett potentiellt 
vaccin mot covid-19 och 
donation till länder med 
låga eller medelhöga in-
komster eller vidarebe-
fordran till andra länder 
i Europa. Detta följer 
på de positiva stegen 
efter att de sonderan-
de samtalen slutfördes 
med Sanofi-GSK den 
31 juli och med Johnson 
& Johnson den 13 au-
gusti. Så snart vaccinet 
visat sig vara säkert och 
effektivt mot covid-19 
har kommissionen nu en 
grundöverenskommel-
se om ett ramavtal för 
inköp av 300 miljoner 
doser av AstraZenecas 
vaccin, med möjlig-
het att köpa ytterligare 
100 miljoner doser för 
EU-ländernas räkning. 
Kommissionen fortsät-
ter diskussionerna om 
liknande avtal med an-
dra vaccintillverkare.

– EU-kommissionens 
intensiva förhandlingar 
fortsätter att ge resultat. 
Dagens överenskom-
melse är ett första viktigt 

steg i EU:s vaccinstrate-
gi, som i framtiden ska 
förse EU:s befolkning 
och våra partner världen 
över med vacciner, sä-
ger EU-kommissionens 
ordförande Ursula von 
der Leyen.

– Efter flera veckors för-
handlingar har vi i dag 
slutit EU:s första avtal 
om förhandsåtagande 
om inköp av en vaccin-
kandidat. Jag vill tacka 
AstraZeneca för företa-
gets konstruktiva med-
verkan till detta viktiga 
avtal för vår befolkning. 
Vi kommer att fortsätta 
att arbeta hårt för att få 
fler vaccinkandidater 
i ett brett spektrum av 
vacciner för EU. Ett sä-
kert och effektivt vaccin 
är den tryggaste stra-
tegin för att ta oss ur 
krisen och skydda vår 
befolkning och övriga 
världen från coronavi-
ruset, säger hälsokom-
missionär Stella Kyria-
kides.

Det avtal som godkän-
des i dag ska finansie-
ras via instrumentet för 
krisstöd, där det finns 
särskilt avsatta medel 
för att ta fram potenti-

ella vacciner med olika 
profiler som tillverkas 
av olika företag.

AstraZenecas vaccin-
kandidat befinner sig 
redan i fas II/III med 
storskaliga kliniska 
prövningar efter lovan-
de resultat i fas I/II vad 
gäller säkerhet och im-
munogenicitet.

Beslutet att stödja det 
vaccin som erbjuds av 
AstraZeneca vilar på 
tillförlitlig vetenskaplig 
grund och på den tek-
nik som används (ett 
icke-replikativt, rekom-
binant vaccin baserat på 
ett schimpansadenovi-
rus, ChAdOx1), snabb 
storskalig leverans, 
kostnader, riskdelning 
och ansvar samt till-
verkningskapacitet för 
att bland annat kunna 
förse hela EU.

Regler ingsprocessen 
kommer att vara flexibel 
men robust. Tillsam-
mans med medlemslän-
derna och Europeiska 
läkemedelsmyndighe-
ten kommer kommis-
sionen att utnyttja den 
flexibilitet som EU-reg-
lerna ger för att på-

skynda godkännande 
av och tillgång till verk-
ningsfulla vacciner mot 
covid-19. I detta ingår 
ett påskyndat godkän-
nandeförfarande samt 
flexibilitet i fråga om 
märkning och förpack-
ning.

Bakgrund
EU-kommissionen lade 
den 17 juni fram en 
EU-strategi för att på-
skynda utvecklingen, 
tillverkningen och dist-
ributionen av effektiva 
och säkra vacciner mot 
covid-19. I utbyte mot 
rätten att få köpa ett be-
stämt antal vaccindoser 
inom en viss tid finan-

sierar kommissionen en 
del av vaccintillverkar-
nas initiala kostnader 
i form av förhandså-
taganden om inköp. Fi-
nansieringen betraktas 
som en handpenning för 
vacciner som faktiskt 
kommer att köpas in av 
EU-länderna.

Eftersom investering-
ar i covid-19-vacciner 
är dyra och ofta kan 
misslyckas är det ett 
högriskbeslut för vac-
cinutvecklarna, och 
överenskommelserna 
möjliggör därmed in-
vesteringar som annars 
inte skulle ha kunnat 
göras.

EU-kommissionen är 
också fast besluten att 
se till att alla som be-
höver ett vaccin får 
det, överallt i världen 
och inte bara på hem-
maplan. Ingen är säker 
förrän alla är säkra. 
Kommissionen har där-
för uppbådat närmare 
16 miljarder euro sedan 
den 4 maj 2020 inom 
ramen för det globala 
toppmötet i kampen mot 
coronaviruset, de globa-
la åtgärderna för allmän 
tillgång till tester, be-
handlingar och vacciner 
mot coronavirus och för 
global återhämtning.

Källa: EU-kommissionen

En ny utredning från regeringen föreslår att engångsförpackningar i plast beskattas. Förslaget innebär att mat och dryck för avhämtning 
kan bli dyrare: fem kronor mer för dryck i plastmugg och sju kronor mer för mat i plastförpackning. Bild: Pixabay.

EU-kommissionen når en första överenskommelse om 
ett potentiellt vaccin mot coronavirus
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Stora internationella skillnader i hur förskolor hanterat 
coronapandemin

Ingrid Pramling Samuels-
son har tillsammans med 
forskare från Norge och 
USA låtit förskollärare 
och rektorer beskriva sin 
förskoleverksamhet un-
der pandemin i våras. En 
förskola från varje land 
deltog i studien. Ett ge-
mensamt drag är att per-
sonalen slets mellan oron 

för att själva bli smittade, 
begränsande restriktioner 
och den professionel-
la viljan att upprätthålla 
en verksamhet med hög 
kvalitet. Däremot är det 
stora skillnader mellan de 
olika länderna i vilka res-
triktioner som har funnits 
och hur förskolorna har 
agerat.

I Sverige gick barnen, 
efter en inledande peri-
od då många föräldrar 
höll hemma sina barn, 
i princip som vanligt på 
förskolan. De svenska 
förskollärarna beskriver 
att de tog fram en egen 
krisplan med riktlinjer 
för till exempel strikta-
re hygienrutiner, samtal 

med barnen om viruset 
och begränsningar för 
föräldrar och aktiviteter.

I Norge var däremot alla 
förskolor stängda i sex 
veckor. Under den tiden 
skickade förskollärarna 
bland annat videohäls-
ningar, och videohög-
läsningar, till barnen 
för att upprätthålla 
kontakten. I samband 
med påskhelgen gick 
förskollärare även hem 
till barnen utklädda till 
påskharen. När försko-
lorna sedan öppnade var 
det med många natio-
nella restriktioner som 
till exempel inneburit 

att barnen hålls åtskilda 
i mindre grupper.

I USA hanterades pan-
demin framför allt på 
delstatsnivån. I Kalifor-
nien, där de deltagande 
förskollärarna arbetar, 
stängdes alla förskolor 
ned. I den förskola som 
ingår i studien försökte 
man upprätthålla under-
visningen med hjälp av 
digitala verktyg.

– Det är egentligen bara 
Sverige och Taiwan som 
inte stängt förskolor 
alls under pandemin. I 
övrigt har regeringarna 
försökt överträffa varan-

dra i åtgärder. Men det 
är väldigt få små barn 
som har blivit sjuka och 
det finns inga bevis för 
att förskollärare i Sveri-
ge har drabbats värre än 
andra yrkesgrupper. Så 
det finns ingen anled-
ning att stänga ner för-
skoleverksamhet, säger 
Ingrid Pramling Samu-
elsson.

Ett annat internationellt 
forskarteam håller nu 
på att kartlägga hur för-
skolor i olika asiatiska 
länder har hanterat pan-
demin.

Källa: Göteborgs universitet

■ En ny studie beskriver hur förskolor och förskollärare i Sverige, 
Norge respektive USA agerade när coronapandemin slog till i vå-
ras. Medan förskolorna i Sverige hölls öppna med vissa restriktio-
ner, stängdes de ned helt i Norge och i delar av USA.
– Det är en ögonöppnare bara att få de olika strategierna beskrivna. 
Det är helt olika världar, säger Ingrid Pramling Samuelsson, profes-
sor i pedagogik vid Göteborgs universitet.

Familjebildning minskar kvinnors sannolikhet att 
ha välavlönade jobb

Nyckelpersoner på en 
arbetsplats har en kom-
petens som inte många 
andra har. Om de är 
oväntat frånvarande från 
arbetet, till exempel på 
grund av vård av sjuka 
barn, kan det vara svårt 
för kollegor att täcka 
upp och utföra den från-
varande kollegans ar-
betsuppgifter.

Kvinnor som fått sitt för-
sta barn har mer sällan 
den här formen av an-
ställningar, i jämförelse 

med män. Kvinnors san-
nolikhet att jobba i en 
nyckelposition minskar 
kraftigt efter det första 
barnets födelse, medan 
män är relativt opåver-
kade.

– Vi kan inte veta om 
denna minskning be-
ror på att kvinnorna till 
följd av större famil-
jeansvar väljer bort den 
här typen av arbetsupp-
gifter, eller om arbetsgi-
varna väljer bort kvin-
norna när de rekryterar 

till dem. Troligen är det 
en kombination. Mönst-
ret är intressant och det 
bidrar sannolikt till att 
kvinnors inkomster hal-
kar efter mäns. Arbete i 
nyckelpositioner är ofta 
förknippat med god lö-
neutveckling och stabila 
anställningar, säger Olof 
Rosenqvist.

Han är gästlärare i na-
tionalekonomi vid Upp-
sala universitet, fors-
kare vid IFAU och en 
av rapportförfattarna. 
De andra två är Ghaza-
la Azmat, professor vid 
Sciences Po i Paris och 
Lena Hensvik, professor 
vid nationalekonomiska 
institutionen, Uppsala 
universitet.

– Förutom att peka på 
vikten av ett jämställt 
familjeliv där föräldrar-
na delar på ansvaret för 
barnen visar vår forsk-
ning att om fler arbets-
platser organiserades på 
ett sätt som minskade 

sårbarheten för oväntad 
frånvaro från arbetet 
skulle detta kunna inne-
bära en jämnare inver-
kan av familjebildning 
på kvinnors och mäns 
inkoms tu tveck l ing . 
Självklart är dock en så-

dan omställning väldigt 
utmanande för många 
företag och ibland kan-
ske det inte alls är möj-
ligt, säger Lena Hensvik.

Källa: Uppsala universitet

Foto/källa: Pixabay

■ Efter första barnets födelse ökar kvinnors från-
varo från arbetet relativt mäns. Samtidigt minskar 
kvinnors sannolikhet att ha ett jobb där de är en-
samma om sin kompetens på arbetsplatsen. Det 
visar en ny rapport från IFAU, Institutet för arbets-
marknads– och utbildningspolitisk utvärdering.
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PURE GOLD 24 Ka Luxury Body Lotion

255:- (295:-)
Silky, rapidly absorbed texture with particles of pure 
24-carat gold for exclusive anti-age body care. En-
riched with soy isoflavones and golden jojoba oil, 
it intensively moisturises the skin and stimulates 
the synthesis of collagen and elastin, for optimally 
nourished, incredibly smooth and noticeably firmer 
skin. A fantasy of pure luxury and a privilege for 
skin which wants and deserves more!

▪ for all skin types
▪ intensive care formula
▪ with pure 24-carat gold,  
▪ soy isoflavones and golden jojoba oil
▪ exclusive anti-age body care
▪ rapidly absorbed texture
▪ paraben & paraffin FREE
▪ vegan product
▪ hypoallergenic perfume

PURE GOLD 24 Ka Luxury Eye Cream
399:- (99:-)

Luxurious rejuvenating formula with particles of pure 
gold and ceramides stimulates regeneration of the skin 
around the eyes, significantly improves its structure 
and has an antioxidant effect. It firms the skin around 
the eyes, visibly smoothens existing lines and wrink-
les and slows down the formation of new lines. For a 
reborn look without pronounced lines and wrinkles, 
for the “golden years” of all skin types.

15  ml - Using gentle circular motions, 
apply the cream to cleansed and toned 
skin around the eyes every morning 
and evening.

▪ intense anti-wrinkle treatment
▪ paraben & silicone FREE

PURE GOLD 24 Ka Luxury Night Cream

595:- (799:-)
Luxury cream for the care of normal and dry skin. The 
luxurious power of pure gold in synergy with isoflavo-
nes reduces the structural deterioration of the existing 
elastin and collagen and promotes their synthesis. The 
unique anti-wrinkle formula stimulates skin regenera-
tion and this exquisite care leaves your skin shining 
with a rejuvenated appearance, visibly improved tone 
and feeling silky soft and tender to touch.

50 ml - In case of normal skin, apply 
the cream to cleansed and toned skin 
in the evening,
In case of dry and atrophied skin, use 
the cream as day and night care.

▪ intense anti-wrinkle treatment
▪ paraben & paraffin & silicone FREE

PURE GOLD 24 Ka Luxury Day Cream
699:- (999:-)

The cream is intended for the care of normal, com-
bination and dry skin. The cream contains the luxury 
of pure gold which, in combination 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.

50 ml - Apply the cream to cleansed 
and toned skin every morning and 
evening.

▪ intense anti-wrinkle treatment
▪ paraben & paraffin & silicone FREE

PURE GOLD 24 Ka Luxury ANTI-AGE Elixir

495:- (695:-)
Contains particles of pure gold which stimulate 
communication between skin cells. The high con-
centration of liposomal form isoflavones stimulates 
collagen production and skin regeneration. As a re-
sult, it smoothens existing wrinkles, firms your skin 
and gives it an up to 5 year younger appearance*! 
For independent normal to oily skin care or as a base 
for a cream, for dry skin.

▪ Face, neck & decollete
▪ intense anti-wrinkle treatment
▪ paraben, paraffin & silicone FREE”

PURE GOLD 24 Ka Ampoules
699:- (999:-)

The ampoule is intended for all skin types, especial-
ly skin with no tone and sagging skin with expressed 
wrinkles. In combination with other GOLD 24 Ka 
products, the ampoule gives your skin a smoother 
and significantly younger appearance. Skin treated 
with gold becomes visibly smoother and beautifully 
lustrous.

5*1.5 ml - At the salon, we use devices 
according to the instructions enclosed 
in the seminar folder.

▪ intense anti-wrinkle treatment
▪ paraben & paraffin & silicone FREE

MASSAGE OIL PURE GOLD 24 KA - 500ML

450:- (545:-)
contains pure, 24-carat gold and precious rose hip 
oil • rich anti-age formula for a luxurious, invigora-
ting face and body massage • after massage the skin 
is supple, velvety soft and luminous I WARNING: 
Store in a cool, dark place.

▪ 24-carat gold
▪ rose hip oil0 % paraffin & silicone
▪ Vegan
▪ With power of 100% natural oils
▪ Anti-aging effect

PURE GOLD 24 Ka Luxury Oil Shower & Bath
399:- (99:-)

An intensive care formula enriched with liquid gold 
– jojoba oil – for total indulgence under the shower. 
Gently cleanses the skin, protects it from dryness and 
provides extreme comfort. Its elegant perfume draws 
you into the sensual world of fragrances and creates an 
unforgettable skincare experience. A fantasy of pure 
luxury and a privilege for skin which wants and de-
serves more!

150  ml 
▪ for all skin types
▪ intensive care formula enriched with 
▪ golden jojoba oil
▪ long-term nurtured skin feel
▪ paraben & silicone FREE
▪ hypoallergenic perfume
▪ vegan product

Scanna & handla ►
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U.S. Polo Assn. - Blå

645:-
Unisexsolglasögon Yves Saint Laurent (Ø 53 Mm)

1495:- 
U.S. Polo Assn. - Vit

595:- (795:-)

T-Shirt Versace Jeans - Blå

559:-
Made In Italia - LUCIO_GIFTBOX - Svart

514:-
Armband Guess - Gul

695:-

Herrkostym Tommy Hilfiger - Blå

2495:- (3250:-)

Originalprodukt med certifikat

Klänning Guess - Vit

595:- (875:-)

Originalprodukt med certifikat

Kön:Man
Typ:Herrkostym
Stängning:knappar
Ärmar:långa
Externa fickor:3
Interna fickor:4
Fickor:4
Material:ylle 100%
Huvudfoder:polyester 
40%viskos 60%
Mönster:randig
Tvätt:kemtvätt

 T-shirt Napapijri - Grå

370:- 
Made In Italia - TARUMBO - Svart

649:- (850:-)
 Made In Italia - MAGNOLIA - Svart

795:- (995:-)

Skjorta Armani Exchange - Blå

493:- 
Herrväska Piquadro - Brun 

995:- (1250:-)
Damväska Armani Jeans - Blå

1195:- (1650:-)

Kön:Kvinna
Typ:Klänning
Stängning:dragkedja på baksidan
Ärmar:långa
Material:polyester 100%
Huvudfoder:polyester 100%
Mönster:blommig
Tvätt:handtvätt

Armani Exchange - Vit

976:-
Originalprodukt med certifikat

Damjacka Emporio Armani - Blå

1995:- (2750)

Originalprodukt med certifikat

Kollektion:Vår/Sommar
Kön:Man
Typ:Jacka
Stängning:dragkedja
Ärmar:långa
Externa fickor:2
Material:polyester 100%
Tvätt:tvätta i 30 °C

Kollektion:Höst/Vinter
Kön:Kvinna
Typ:Klassisk jacka
Stängning:dragkedja
Ärmar:långa
Material:polyester 30% 70%
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Alla dessa företags 
VD:n, Jeff Bezos för 
Amazon, Mark Zuck-
erberg för Facebook, 
Tim Cook för Apple 
och Sundar Pichai för 
Google, har försvarat 
sig själva inför dom-
stol i Washington D.C i 
Förenta Staterna. Rätte-
gången ägde rum onli-
ne, och tog längre tid än 
väntat på grund av att 
dessa bolag inte ankla-
gades för samma brott. 
Amazon har anklagats 
för att ha utsatt andra 
företag för illojal kon-
kurrens genom sin roll 
som både återförsäljare 
för en tredje part samt 
som egen återförsälja-
re, enligt uppgifter från 
The New York Times. 
Apple har anklagats för 
att ha använt sitt infly-
tande på Apple Store för 
att blockera sina kon-
kurrenters appar och få 
andra att betala höga 
kommissioner. Goog-
le har ställts inför rätta 
för att tydligt dominera 
marknadsföring som 
sker online och sin do-

minans som sökmotor. 
Facebook stämdes för 
att vara en dominant 
plattform inom sociala 
medier, dvs för att ha 
anklagats över att ha 
monopol över sociala 
medier. New York Ti-
mes jämför även denna 
rättegång med tobaksin-
dustrin och rättegångar-
na mot företag som till-
verkade cigaretter för 
ett par decennier sedan, 
eftersom faran med såld 
personlig data verkar 
dämpas ned som faran 
med rökning gjordes då.

Apple har anklagats av 
dess konkurrenter för 
att ha krävt att konkur-
renter till Apples egna 
appar betalar mer för att 
få vara på Apple Store, 
medan Apples egen stu-
die visar att det är en 
vanlig avgift som ock-
så förekommer i andra 
app-butiker. Amazon 
har försvarat sig genom 
att uppvisa en egen stu-
die, som tydligt visar att 
tredje parts försäljning-
ar växte med 26% förra 

året, mer än Amazons 
försäljningar. Google 
har sagt att de numera 
inte har en lika tydlig 
prägel på marknaden, 
eftersom mer än hälf-
ten av alla sökningar på 
produkter görs genom 
Amazon. Facebook har 
pekat på konkurrens 
från TikTok, ett kinesiskt 
företag, och menat att det 
finns bevis för konkur-
rens inom plattformar för 
sociala medier.

Hur denna debatt kom-
mer att sluta vet man 
inte, och det är inte 
upp till tidningen att 
kommentera om de är 
skyldiga eller ej. Det 

som behövs göras för 
att undvika ett liknande 
scenario i framtiden är, 
exempelvis, att fram-
ställa internationell lag-
stiftning som möjliggör 
för nationer att tillsam-
mans ifrågasätta företa-
get eller ställa företaget 
inför rätta, något som 
redan görs inom EU och 
mellan staterna i USA. 
Precis som företag kan 
sluta sig samman i mul-
tinationella företag och 
organisera sig i flera 
länder, kan stater som 
ingår i handel med var-
andra göra detsamma i 
ett försök att förebygga 
att sådana situationer 
händer i framtiden. I 

takt med en ökad glo-
balisering, och att det 
redan finns handelsför-
bindelser mellan länder, 
borde dessa länder sam-
manställa egna regler 
som företagen kan följa, 
för att skydda företag-
samheten. Konkurren-
sen på den fria mark-
naden leder till frihet. 
Frihet kan, förutom att 
leda till en mer öppen 
marknad, också leda till 
innovation.

Trots att regler anses 
vara nödvändiga för att 
skydda små företag från 
monopol och gynna fri-
handeln, kan dessa även 
strida emot frihandels-

Amazon, Apple, Facebook & Google: Monopol eller ej?

principen. En lagstift-
ning kan leda till att en 
annan lagstiftning upp-
kommer, och detta kan 
orsaka hinder i den fria 
marknaden. Nyckeln till 
den fria marknaden är 
konkurrens. Monopol 
över en marknad leder 
till att kreativitet och ef-
fektivitet dämpas, med-
an nya lösningar kanske 
aldrig uppkommer. Me-
dias uppgift är att käm-
pa för frihet och öppen-
het, som är kärnan till 
det som bevarar sam-
hället och är det som får 
det att fungera.

Bianca M / Laurentiu Mihai 
- Info Express

■ Apple, Facebook, Google och Amazon 
har blivit anklagade för illojal konkurrens 
på marknaden. Artikeln utreder huruvida 
företagen har monopol eller inte och under-
söker vad en fri marknad egentligen inne-
bär och vad den har för betydelse.

Michel besökte Beiruts 
hamn för att skaffa sig 
en bild av katastrofens 
omfattning. Han ef-
terlyste en oberoende 
utredning som kan ge 
klarhet i vad som or-
sakade katastrofen och 
erbjöd europeisk ex-
pertis. Under sitt besök 
träffade Charles Michel 
företrädare för det liba-
nesiska Röda korset och 
betygade sin respekt för 
räddningsmanskapen, 
där också européer in-
går, som arbetar dyg-
net runt och som visar 
enormt mod.

Jag är djupt imponerad 
av modet hos det liba-
nesiska folket, som i en 
redan svår situation nu 
också har drabbats av 
denna tragedi. EU är 
sedan länge en vän och 

en partner. I dessa svå-
ra tider är vi mer än nå-
gonsin solidariska med 
Libanon.
– Charles Michel

Charles Michel bekräf-
tade att EU är redo att 
fortsätta att ge bistånd 
för att hjälpa männ-
iskorna i Libanon. EU 
har redan aktiverat sina 
nödmekanismer. 33 mil-
joner euro har mobili-
serats för akuta behov 
och över 250 räddning-
arbetare från medlems-
länderna är ute på fältet. 
Tonvis med förnöden-
heter har ställts till förfo-
gande och mer kommer 
att följa. Tillsammans 
med kommissionens 
ordförande Ursula von 
der Leyen uppmanade 
Charles Michel EU:s 
samtliga medlemsländer 

att intensifiera sitt stöd 
till Libanon, både för 
de omedelbara behoven 
och för återuppbyggna-
den på lång sikt. Det är 
viktigt att biståndet når 
fram till dem som behö-
ver det.

Under sitt besök träf-
fade Charles Michel 
president Michel Aoun, 
parlamentets talman 
Nabih Berri och premi-
ärminister Hassan Diab. 
Enheten och stabilite-
ten i Libanon är idag 
viktigare än någonsin, 
både för landet och för 
hela regionen. Charles 
Michel betonade också 
vikten av strukturrefor-
mer som är i linje med 
regeringens reformplan 
och Libanons interna-
tionella åtaganden och 
som den libanesiska be-

”Libanons folk kan räkna med Europeiska unionen” – 
pressmeddelande efter Charles Michels besök i Beirut
■ Europeiska rådets ordförande Charles Michel reste till Beirut 
den 8 augusti 2020 för att visa EU:s solidaritet med människorna i 
Libanon efter de förödande explosionerna den 4 augusti.

Mr Charles MICHEL, President of the European Council. Foto/källa: European Union

folkningen kräver. Det 
finns ett akut behov av 
en överenskommelse 
med Internationella va-
lutafonden. Michel ef-
terlyste därför konkreta 
åtgärder för att reforme-
ra det finansiella syste-
met och vidta åtgärder 
mot korruption.

De lokala politiska kraf-
terna bör ta tillfället i 
akt och gå samman i 
en nationell insats för att 
ta itu med de omedelbara 
behoven, men även med 
de mer långsiktiga utma-
ningar som landet står in-
för. Det är av största vikt 
för landet att Libanon ge-

nomför de grundläggande 
strukturreformerna. Li-
baneserna kan räkna med 
Europeiska unionen i det 
arbetet – men intern enig-
het är det viktigaste.
– Charles Michel

Källa: Europeiska rådet
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GIFTSET ROSE ORIGINAL 5 PACK

195:- (255:-)
Gåvoset 5 pack

Presentförpackning Rose Original 
inkluderar: micellvatten, dagkräm, 

handkräm, duschgel, tvål

Leverans 5-7 arbetsdagar

LAVENDER AND HONEY GIFT SET

195:- (255:-)
Gåvoset 2 pack

Presentförpackning L&H inklude-
rar ansiktskräm och handkräm

Leverans 5-7 arbetsdagar

 Glycerintvål - CHERRY BLOSSOM - Santal 80G 

39:- (59:-)
Glycerintvål GRÖN APPLE / Kryddnejlika 80G 

39:- (59:-)
 Glycerintvål - PEACH-LEMONGRASS 80G 

39:- (59:-)

GLYCERINTVÅL SIGNATURE SPA-BLÅ 80G 

45:- (65:-)
GLYCERINTVÅL SIGNATURE SPA-ROSE 80 G 

45:- (65:-)
 GLYCERINTVÅL: ”MERMAID” 115 G

45:- (65:-)

www.xtakes.se

Sc
an

na
 &

 h
an

dl
a

Sc
an

na
 &

 h
an

dl
a

Nytt och säkert snabbtest för antikroppar mot covid-19
■ Ett nytt antikropps-
test vid covid-19 som 
utvecklats av forskare 
vid Lunds universitet 
har visat hög prestanda 
i kliniska tester och till-
lämpning. Antikroppar-
na som mäts är kopplade 
till det så kallade spike-
proteinet (S-protein) hos 
SARS-CoV-2-viruset 
som orsakar covid-19. 
Testet visar på 15 mi-
nuter om en person haft 
sjukdomen, oavsett om 
man haft symptom eller 
inte.

Till skillnad från andra 
serologiska test som 
mäter förekomsten av 
antikroppar i blodet, 
kräver detta inte någon 
laboratorieanalys och 
kan användas på vård-
centraler och äldreboen-
den. Några droppar blod 
placeras på teststickan 
och resultatet visas i en 
display inom 15 minu-
ter, säger Magnus Ras-
mussen, specialistläkare 
inom infektionsmedicin 
och professor vid Lunds 
universitet, som lett stu-
dien tillsammans med 
docent Yang De marinis 
vid Lunds univesitet.

Vanligtvis diagnos-

ticeras patienter med 
covid-19 med ett näs- 
eller svalgprov som i 
en så kallad PCR-ana-
lys i laboratorium visar 
eventuell förekomst av 
viruset. Denna metod 
är tekniskt krävande 
och relativt dyr. Anti-
kroppstester som visar 
om man tidigare haft 
infektionen är därför ett 
viktigt komplement. Nu 
finns också flera blod-
provstester, men detta 
aktuella test visar hög 
sensitivitet (92 procent) 
och specificitet (97 pro-
cent), med minimal risk 
för falskt negativa eller 
falskt positiva resultat. 
Testet är CE-märkt samt 
registrerat hos Läkeme-
delsverket och marknads-
förs via ZetaGene AB.

– Det kan bidra stort 
till att kartlägga sprid-
ningen av covid-19 i 
samhället och förbygga 
framtida virusutbrott, 
säger Yang De Marinis, 
docent vid Lunds uni-
versitet.

Utvärderingen av testets 
prestanda är accepterad 
för publicering i den ve-
tenskapliga tidskriften In-
fection Ecology and Epi-

demiology (se Om studien 
i faktaruta nedan).
Testet mäter förekom-
sten av två sorters anti-
kroppar som utvecklas 
som svar på en infek-
tion med SARS-CoV-
2-viruset, som orsakar 
covid-19;

IgM-antikroppar som är 
en reaktion på en ny in-
fektion och
IgG-antikroppar som 
bildas senare i förloppet.
Båda antikropparna 
spelar en viktig roll för 
immuniteten genom att 
de binder till spikeprote-
inet (S-protein), den del 
av viruset som fäster vid 
och infekterar människ-
ans celler, och blockerar 
därmed viruset från att 
infektera nya celler.

I studien undersöker 
forskarna förhållandet 
mellan förekomsten av 
de olika antikropparna, 
tiden för insjuknande 
och svårighetsgraden 
av covid-19. Studien vi-
sar en ökning av anti-
kroppssvaret under 
sjukdomsperioden och 
att IgM-antikropparna 
förekommer längre i 
blodet hos patienter som 
varit svårt sjuka och be-

hövt sjukhusvård.

Analyserna har gjorts 
i olika former av blod; 
helblod, serum och plas-
ma tagna genom ven-
provtagning via arm-
vecket. Resultatet tyder 
på att testet är känsli-
gare för att upptäcka 
antikroppar i serum el-
ler plasma jämfört med 
helblod.

I två uppföljande stu-
dier kommer personal 
på Skånes universitets-
sjukhus och Lunds uni-
versitet att screenas med 
antikroppstestet.

– Det har varit stort fo-

kus på sjukvårdsperso-
nalen och de eventuella 
risker de utsätts för i 
sitt arbete. Mycket talar 
för att personal på sjuk-
hus oftast blir smittade 
utanför sjukhuset eller 
på sjukhus av asymto-
matiska kollegor, inte av 
patienterna. Men vi vill 
inte tro, vi vill ta reda på 
det i våra studier, säger 
Magnus Rasmussen som 
leder studierna.

Forskarna är nu i slutfasen 
av den första studien där 
personal på avdelningen 
för infektionssjukdomar 
vid Skånes universitets-
sjukhus testats för anti-
kroppar mot covid-19.

– Vi testar all personal 
på avdelningen; läkare, 
sjuksköterskor, under-
sköterskor och lokal-
vårdare, sammanlagt 
omkring 600 vårdan-
ställda på Skånes uni-
versitetssjukhus samt 
icke-medicinskt anställ-
da vid Lunds universi-
tet. Studierna inkluderar 
även PCR-test och en 
detaljerad enkät om ris-
kexponering. Det kom-
mer att ge oss viktig 
information om hur vi 
bäst skyddar vår perso-
nal och hur vi undviker 
smitta, avslutar Magnus 
Rasmussen.

Källa: Lunds universitet

Källa:  Lunds universitet
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Den internationella stu-
dien är ett samarbete med 
forskare från Lunds uni-
versitet, Göteborgs uni-
versitet, Harvard Medical 
School (USA) och Grupo 
de Neurociencias de An-
tioquia från Universidad 
de Antioquia (Colombia), 
Banner Alzheimer’s Insti-
tute (USA) och företaget 
Eli Lilly (USA).

Beta-amyloid och tau 
är två viktiga markörer 
kopplade till Alzheimers 
sjukdom. Beta-amylo-
id bildar plack i hjärnan. 
Fosforylerat tau (P-tau) 
sprids senare i sjukdoms-
förloppet och koncen-
treras inne i hjärnceller-
na där det bildar nystan 
(fibriller), som påverkar 
nervcellernas funktioner i 
hjärnan så att bland annat 
minnet försämras.

I studien som är ledd från 

Lunds universitet har fors-
karna utvärderat ett blod-
prov som mäter en speci-
ell variant av proteinet tau 
i blodet som heter fosfo-
rylerat tau217 (P-tau217). 
Forskarna fann att denna 
markör kan skilja Alzhei-
mers sjukdom från andra 
demenssjukdomar med 
cirka 95 procents nog-
grannhet, vilket är be-
tydligt mer träffsäkert än 
andra etablerade blodtes-
ter och lika bra som dyra 
och komplicerade meto-
der som PET-kamera och 
ryggvätskeprov. De kunde 
även se att P-tau217 ökar 
i blodet redan 20 år innan 
minnesbesvär har utveck-
lats, och att blodprovet 
med stor träffsäkerhet kan 
mäta mängden giftigt tau 
som ansamlats i hjärnan 
vid alzheimer.

I mars tidigare i år publi-
cerade forskarna en studie 

Nytt blodprov upptäcker Alzheimers sjukdom lika 
exakt som dyra och komplicerade metoder

i Nature Medicine där de 
visade att en annan blod-
markör (P-tau181) gav 
lovande resultat för att 
upptäcka alzheimer tidigt. 
Enligt forskarna visar re-
sultaten från den aktuella 
studien att P-tau217 är be-
tydligt bättre blodmarkör 
än P-tau181.

– Med detta enkla blod-
prov kan vi med hög sä-
kerhet upptäcka perso-
ner som har Alzheimers 
sjukdom men ännu inte 
utvecklat demens. Blod-
provet kan även användas 
i forskningssyfte för att 
utvärdera om nya terapier 
kan minska spridningen 
av tau vid sjukdomen, 
säger Oskar Hansson, 
professor i neurologi vid 
Lunds universitet och 
överläkare vid enheten för 
klinisk minnesforskning 
på Skånes universitets-
sjukhus, som har lett den 

internationella studien.

Han fortsätter;
– Resultaten visade att 
P-tau217 är betydligt bätt-
re än P-tau181 och alla 
andra blodmarkörer, och 
till och med lika bra som 
mycket dyra och svår-
tillgängliga metoder som 
PET-kamera och rygg-
vätskeprov. Och även om 
vi gör ryggvätskeprov i 
Sverige är det relativt få 
länder där man gör detta i 
klinisk rutin.

Betydelse för behand-
lingsstudier
Alzheimers sjukdom upp-
står cirka 20 år innan sym-
tom blir tydliga. I dag kan 
sjukdomen diagnosticeras 
med hög säkerhet med av-
ancerade och kostsamma 
metoder som PET-kame-
ra eller ryggvätskeprover, 
vilka endast är tillgänglig 
i viss specialistvård. Att 
hitta biomarkörer i blod 
som enkelt kan använ-
das i primärvården för att 
ställa en säkrare diagnos 
gör det lättare för perso-
ner med alzheimer att få 
rätt symtomlindrande be-
handling och omvårdnad. 
Oskar Hansson menar att 
en tidig diagnos dessutom 
ökar möjligheten för att i 
framtida behandlingsstu-
dier rekrytera rätt indivi-
der.

– Eftersom testet gör 
det möjligt att tidigt di-

agnosticera Alzheimers 
sjukdom – redan innan 
demensstadiet – har det 
stor betydelse för kliniska 
prövningar där man ut-
värderar nya terapier som 
kan stoppa eller bromsa 
sjukdomsprocessen i de 
tidiga sjukdomsstadierna 
innan stora delar av hjär-
nan drabbats, säger Oskar 
Hansson.

Med tanke på att blodprov 
är kostnadseffektivt och 
enkelt att ta tror forskar-
na att p-tau217 kan vara 
en mycket mer användbar 
diagnostikmetod än de 
som finns idag. Sebasti-
an Palmqvist, docent på 
enheten för klinisk min-
nesforskning vid Lunds 
universitet och läkare vid 
Skånes universitetssjuk-
hus, och som varit med 
och drivit studien, betonar 
dock att innan provet kan 
användas inom primärvår-
den måste studier göras 
just där, och en sådan stu-
die pågår redan i Skåne.

– Jag tror att studiens re-
sultat helt kan ändra för-
utsättningarna för alzhei-
mervården, och hoppas att 
detta test snart kan använ-
das inom primärvården 
för att förbättra diagnos 
och behandling, säger Se-
bastian Palmqvist.

KORTFAKTA STUDIEN 
Så gjorde forskarna
I studien ingick 1 402 per-

soner från Sverige, USA 
och Colombia. Bland 
deltagarna fanns de med 
preklinisk alzheimer, det 
vill säga alzheimer som 
ännu inte har utveck-
lat några symtom, men 
även de som hade tydliga 
minnessvårigheter och 
demens. Försöksdeltagar-
nas minnesfunktioner un-
dersöktes, mängden tau i 
hjärnan avbildades med 
PET-kamera, och blodpro-
ver och ryggvätskeprover 
analyserades för P-tau217 
och andra relevanta mar-
körer. I en subgrupp kart-
lades även mängden tau i 
hjärnan hos personer som 
donerat sina hjärnor efter 
döden. Resultaten visade 
att det nya testet är be-
tydligt bättre och har hö-
gre träffsäkerhet än andra 
blodbaserade tester som 
P-tau181, neurofilament 
light (NFL) och beta-amy-
loid.

FAKTA ALZHEIMER
Omkring 100 000 personer 
i Sverige har i dag Alzhei-
mers sjukdom och ungefär 
20 miljoner människor i 
världen är drabbade. Varje 
år insjuknar cirka 20 000–
25 000 svenskar i någon 
form av demenssjukdom 
och Alzheimers sjukdom 
är den vanligaste demens-
sjukdomen.

Källa: Lunds universitet

■ Alzheimers sjukdom är svårdiagnosticerad vilket kan försvåra möj-
ligheten att ge bästa möjliga behandling och vård. I en internationell 
studie som nu publiceras i den ansedda tidskriften JAMA beskriver 
forskare ett nytt blodprov som upptäcker Alzheimers sjukdom redan 
innan de första symtomen utvecklats och har samma tillförlitlighet 
som dyra, komplicerade och mer svårtillgängliga metoder. Forskarna 
har hopp om att den nya metoden snart kan användas i vården.

Foto: Pixabay
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JUST NU: HERRGÅRDS-
ÖVERNATTNING PÅ KÖPET

Långtidsarbetslösheten ökar snabbare

I slutet av juli var 478 
000 personer inskrivna 
som arbetslösa på Ar-
betsförmedlingen. Det 
är 134 000 personer fler 
än samma månad förra 
året. Uttryckt som andel 
av den registerbaserade 
arbetskraften har ar-
betslösheten stigit från 
6,9 till 9,2 procent på 
ett år. Ökningstakten 
har dock bromsat in och 
var på samma nivå både 
i juni och juli. Liksom 
tidigare månader un-
der pandemin ökar ar-
betslösheten bland alla 
grupper men särskilt 
bland inrikes födda och 
personer med gymna-
sieutbildning.

Långtidsarbetslösheten 
ökar i en allt snabbare 
takt. I juli hade närmare 
165 000 personer varit 
utan arbete i tolv må-
nader eller mer. Det är 
16 procent fler än i juli 
förra året. Sett till an-
tal är ökningen jämnt 
fördelad mellan inrikes 

och utrikes födda. Pro-
centuellt ligger dock 
den tydligaste ökningen 
inom gruppen inrikes 
födda.

– Det är tydligt att 
pandemin har försvå-
rat arbetsmarknadslä-
get ytterligare för allt 
fler grupper inskrivna 
arbetslösa. Risken att 
hamna i långtidsarbets-
löshet är stor, särskilt 
bland dem med kort ut-
bildning. Därför är det 
viktigt att fortsätta mo-
tivera till studier som 
leder till jobb, säger 
Annika Sundén, analy-
schef på Arbetsförmed-
lingen.

Kort om arbetsmarkna-
den i juli 2020

(Inom parentes anges 
motsvarande siffor för 
juli 2019.)

▪ 9,2 procent var in-
skrivna som arbetslö-
sa (6,9).* Sammanlagt 

478 081 personer (344 
089).

▪ 13,4 procent av ung-
domarna 18–24 år var 
inskrivna som arbetslö-
sa (8,5).* Sammanlagt 
72 833 ungdomar (45 
686).

▪ 294 100 personer var 
öppet arbetslösa (188 
273).

▪ 183 981 personer del-
tog i program med akti-
vitetsstöd (155 816).
▪ 36 974 personer an-
mälde sig som öppet ar-
betslösa (25 640).

▪ 26 783 personer fick 
arbete (21 018).

▪ 3 622 personer varsla-
des om uppsägning (2 
588).

*Andel av den register-
baserade arbetskraften.

Fakta om statistiken    
     

A r b e t s f ö r m e d l i n g -
ens månadspress-
meddelanden redo-
visar myndighetens 
verksamhetsstatistik. 
Redovisningen bygger 
på Arbetsförmedlingens 
registeruppgifter om 
bland annat inskrivna 
arbetslösa och om ny-
anmälda lediga platser. 
Arbetsförmedlingens 
arbetslöshetsstatistik 
redovisar olika kate-
gorier av arbetssökan-

de som är inskrivna på 
Arbetsförmedlingen. 
En av dessa är öppet ar-
betslösa – alltså de som 
saknar, aktivt söker och 
omgående kan ta ett 
arbete. En annan är sö-
kande i program med 
aktivitetsstöd. Dessa 
två grupper benämns 
tillsammans inskrivna 
arbetslösa. Andelen in-
skrivna arbetslösa anges 
i förhållande till en regis-
terbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens 
verksamhetsstatistik 
tillhör inte Sveriges of-
ficiella statistik. Den 
officiella arbetslöshets-
statistiken redovisas av 
Statistiska centralbyrån 
(SCB) i deras Arbets-
kraf t sundersökning 
(AKU).

Källa: Arbetsförmedlingen

Foto: Pixabay

■ Arbetslösheten fortsätter att stiga tydligt i samtliga 
grupper. Ökningstakten har dock bromsat in. Däre-
mot ökar takten när det gäller personer som varit ar-
betslösa tolv månader eller mer.
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HOROSKOP - SEPTEMBER 2020 
Vädur
Inre styrka, spontan energi, självförtroende
  In September, don’t go for any mental work. Aries 
will be prone to nervousness and indiscriminate be-
haviour, which could lead to burnout syndrome. The 
horoscope implies that now it will be better to have 
some rest, eventually engage in some handwork. 
You won’t have any problems with manual tasks, but 
should you think about something more, it might not 
go very well.
  Under hösten kan du förvänta dig mycket arbete. 
I september är Mars i Jungfrun, vilket orsakar en 
dämpning av känslorna. På grund av det bör du fo-
kusera på ditt jobb. Någon kan komma i vägen, men 
du kommer att lösa det som en riktig Vädur - ta strid 
för det.

Oxen 
Stark och envis, men praktisk och beslutsam
    With the onset of September, you will slowly 
deplete your energy reserves, and most of the things 
will get back to normal. Don’t expect any thrill in 
work or romantic relationships. Dedicate your time 
to family. In this month, your close ones will need 
your support - you will need theirs too - and the 
mutual vulnerability will only get you closer. You 
are Taurus, so you are able to give them extra mo-
tivation and zest for life. Appreciate these valuable 
moments.
  En säsongsskiftning gör att du skärper dina sin-
nen. Oxen är mer observant, och han försöker na-
turligtvis att utvärdera sina prioriteringar. Han ger 
upp vad som inte är viktigt. När det gäller relatio-
ner, behöver du inte oroa dig, det finns inga stora 
förändringar i september.  

Tvillingarna
Kommunikativ och artig karaktär med ett sinne för 
humor och kreativitet.
  If you’ve been fond of a person for some time, 
September is an ideal time to make the first step. 
For their potential partner, Gemini will be charming 
and convincing, meaning having great chances for a 
serious relationship. Therefore, watch out for health 
complications, which could be induced by stress-
ful events in the family circle. It’s necessary to take 
care of your body, so don’t forget to exercise and 
eat a diet full of vitamins and minerals.
  Även om Tvillingarna brukar lockas till nya och 
okända saker så ser man i september det exakt mot-
satta. Du känner dig mest hemma i kända omgiv-
ningar som skyddar dig mot problem du är rädd för. 
Du finner lättnad från allt genom kroppsligt arbete, 
vilket kan hjälpa dig att städa ditt hus.

Kräftan 
Emotionell men mottaglig karaktär, lynnig och 
avvaktande
    With the influence of Venus, September will be 
charged with emotion - externally, it won’t be no-
ticeable, but inside, you will be fighting. Thanks 
to that, your empathy will be heightened, becau-
se you’ll realize that you never know what others 
might be going through. Cancer will be a good lis-
tener for others, but they should not forget about 
their own mental health. The horoscope implies that 
it would be good to slow down a bit, speaking of 
practical stuff. There’s no need in rushing anything, 
rest and peace of mind will often get you forward 
more quickly.
   September ger dig mycket produktivitet. Kräftan 
bryr sig inte om relationer under denna tid eftersom 
han tycker att problemen som är kopplade till re-
lationer är värdelösa och ointressanta. Ditt arbete 
blir din tillflykt, men bara till viss del. I stressiga 
situationer är du ofta frustrerad, vilket kan få dig 
att stressa dina vänner eller familj, så var försiktig.

Lejonet
Modig, självförtroende, bestämd och öppen är lejonet
   När månaden tar sin början kan du troligtvis inte 
undvika konflikter. Det kan verka som att Lejonet 

medvetet söker upp diskussioner för att ventilera 
sin ilska och sitt missnöje. September tvingar dig 
att klandra andra för dina egna misstag. Innan du 
börjar argumentera, tänk efter. Är det verkligen värt 
det? Ord kan vara helande, men dom kan också 
såra. Du kan komma att ångra dina arroganta kom-
mentarer.
  September är för dig en ganska stressig årstid. 
Förhållandena är dämpade eftersom Lejonet måste 
komma ikapp med allt han saknade på sommaren. 
Merkurius i Jungfrun bringar dig analytiska förmå-
gor, så du löser helt enkelt alla problem, vilket gör 
situationen lättare.

Jungfrun 
Försiktig, uppmärksam men intelligent och nog-
grann är jungfrun
   With the start of the new month, work will come 
to the foreground. In the workplace, there will be 
strong nervousness and uncertainty, and you might 
even feel that you are on the verge of a comple-
te nervous breakdown. Burnout syndrome is a real 
thing and if you are not satisfied with your work, 
learn to say no. Your mental health is of much hig-
her value and if you can’t seem to calm yourself, try 
meditation, for instance. September will represent 
a career test, from which Virgo has the potential to 
come out stronger than ever.
   Med kommande höst kan Jungfrun se fram emot 
mer ansvar, främst i hennes arbete. Det är lätt för 
dig att lösa något problem för hela september må-
nad och din överordnade uppskattar det. Relationer 
kan distrahera dig från dina mål, så du borde skilja 
jobbet från fritid i alla fall.

Vågen
Rättvis, sympatisk, harmoni och intellekt
   The incoming September will make you feel like 
you don’t care about the material world at all. You 
will attach great importance to your inner and spi-
ritual being. Libra might just realize that reality 
isn’t about the physical essence; only it’s also me-
taphysical. You will be excited about learning this. 
Primarily, we recommend getting information from 
more sources in order for you to make a subjective 
opinion. For example, we recommend books from 
the author Louise L. Hay. September will then mean 
a period of intense spiritual development for you.
   Förbered dig. September ger dig mod till att säga 
vad du vill ha. Det är lätt för dig att begära en lö-
neökning eller längre semester. Det är bra, för i den 
här perioden betalar förhandlingar säkert. Men kom 
ihåg, vill man vara fin får man lida pin.

Skorpionen 
Observant kämpe, förutseende och empatisk mot andra
   For the people born in this water sign, Septem-
ber will be emotionally tense - you’ll hardly avoid 
nervousness. There is a lot going on in both your 
career and personal life, and you should learn to 
calm yourself. An absolutely ideal way to do so is 
doing sports, journaling, meditating, doing brea-
thing exercises, healthy eating and self-education. 
Scorpio will then gain value in their own eyes, and 
their life will take place in a much more peaceful 
state of mind.
   Den kommande hösten ger lugna vibbar, vilket 
Skorpionen känner under hela september månad. 
Situationen i kärlek och karriär är äntligen stabil 
och du kan njuta av en välförtjänt avkoppling. Det 
bästa sättet är aktiv vila, som sport eller långa pro-
menader.

Skytten 
Målmedveten, energisk och fylld med längtan och 
ansträngning
   In September, take care of yourself, because in 
this period you might not feel very good when it 
comes to health. You could get attacked by a virus 
or in worse case, bacteria, that you won’t shake off 
easily. Sagittarius should slow down their life pace 
and be under as little pressure as possible. Also, 

work on strengthening the immunity - pay attention 
to sufficient consumption of vitamin C and regular 
sleep and drinking regime. Exercise does wonders 
as well, so if you, for example, start doing yoga, 
you can’t take a wrong step.
   I september kan du känna dig avig mot hösten, 
men att stanna inom din natur hjälper dig. Skyt-
ten finner vila och välbefinnande i aktiviteter som 
svampjakt, gå i naturen eller skapar höstdekoratio-
ner. Om något inte går bra, håll huvudet kallt och lär 
dig av misstag.

Stenbocken
Konservativa stjärntecken är praktiska, försiktiga, 
envisa och allvarliga.
  September will show which relationships are worth 
keeping and which not. If Capricorn is in a long-
term relationship and there has been an unresolved 
issue hanging in the air, maybe now it’s the time to 
open it again, and then clarify. Family will be affec-
ted by this energy as well. Who stands behind your 
back and who doesn’t? That will surface now. It’s 
highly possible that the result will be completely 
different from your ideas. Be ready for everything.
  I september borde varje Stenbock investera sin 
tid och energi för hälsan. Långa dagar i arbetet och 
frekventa övertidstimmar kan ha ett dåligt inflytan-
de på hen. Glöm inte att träna och få tillräckligt med 
sömn. Din kropp kommer att betala tillbaka. Oroa 
dig inte för relationer, de är fridfulla och harmoniska.

Vattumannen 
Själfull och romantisk med en känsla för experi-
mentering.
  September will be a month of self-reflection - 
Aquarius will evaluate their life to date and ana-
lyze their mistakes, as well as the successes. Don’t 
wallow in the past for too long though. Just objec-
tively look at your former behaviour, as it could be 
very beneficial for you. You will, therefore, be able 
to avoid the steps that you made in a wrong way. 
However, nobody’s perfect, so don’t punish your-
self too much. Also, don’t forget about your health, 
because you could get sick from all the stress.
   I september måste Vattumannen gå tillbaka till 
arbetslivets vardag. Eftersom dina känslor är inak-
tiva, kastar du dig in i jobbet med nöje. Merkurius i 
Jungfrun ger dig analytiskt tänkande. Tack vare det 
kommer du att få insikt i något problem, som du 
kan lösa med lätthet. 

Fiskarna 
Blygsam och känsligt stjärntecken, de har stark 
självuppfattning och inspiration
   In September, you will hold fear about what might 
go wrong within you. In your behaviour, you will 
be very careful, and before you do something, you 
will think twice. However, beware of ending up 
doing nothing. Even though the pace is now slowed 
down, it doesn’t mean you should stagnate. What 
about taking up a peaceful hobby like needlework, 
running or visiting cultural performances? Pisces 
will be perfectly tuned to these activities.
   I september bör du vara försiktig med din fysiska 
styrka - överskatta den inte. Fiskarna är naturligtvis 
mycket känsliga. Om du har överskattat dig själv 
under årstidsförändringarna kan det påverka din 
hälsa. Var en måttlig sportutövare och slappna av 
tillräckligt.

   Källa: skyhoroskop.se

Image from Pixabay
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Sveriges jobbskapare finns ej längre enbart i 
industriföretagen Stefan!

Den enkla sanningen är 
att stödet i sin utformning 
fungerar dåligt och träffar 
inte där stödet behövs. 
Det kan jämföras med att 
en läkare plåstrar om ett 
litet rivsår istället för det 
djupa såret av ett knivs-
tick som blöder ymnigt… 
Insatser och hjälp måste 
ske där det behövs!

Regeringen och även fö-
retagarorganisationer har 
börjat fokusera på om-
start efter krisen istället 
för att stötta under kri-
sen. Problemet är att vi 
är mitt i krisen och någon 
omstart kan vi ännu inte 
skönja, även om vi alla 
hoppas att allt skall vara 
som vanligt igen efter se-
mestern. De flesta nyktra 
inser dock att det är bara 
en drömsk förhoppning 
och att krisen kommer 
att vara en lång bit in på 
hösten och kanske läng-
re ändå. Restriktioner 
mot event och kultur-
branschen består, konfe-

rens och hotellbranschen 
ser fortsatt fram emot en 
benhård höst och många 
har redan under som-
maren dukat under. juli 
månad bjöd på 22 pro-
cent fler konkurser inom 
hotell och restaurang 
jämfört med juli ifjol.De 
stöd som faktisk funge-
rat avvecklar regering-
en, som den reducerade 
arbetsgivaravgiften som 
återställdes till normal 
och hög nivå igen den 1 
juli. Permitteringsstödet 
fortsätter förvisso, men 
nivån med 80 procents 
permittering tas bort från 
den 31 juli. 70 procent 
av Företagarförbundets 
medlemmar säger i en 
enkät att dessa båda stöd 
har hjälpt dem i krisen.

Men de andra 30%? De 
över 600.000 enskilda 
firmor som inte får lov 
att permittera? Det är 
600.000 medborgare som 
lämnats i sticket nästan 
helt. Dessa medborgare 

med firma som regering-
en tvingar sätta i vila för 
att få tillgång till A-kas-
sa? De får alltså inte ta 
de jobb som kommer in, 
utan skall vända sig med 
mössan i hand till A-kas-
san för ersättning istället. 
Här skjuts eller snarare 
”kanoneras” stora sam-
hällsvärden sönder av ett 
stelbent regelverk kombi-
nerat med politikers räds-
la för att systemet skall 
missbrukas. 

Att dessa företag får den 
hjälp och de stöd de be-
höver under hösten kom-
mer att vara avgörande 
för Sveriges välfärd. När 
hälften av Sveriges ar-
beten som skapar skatte-
intäkter finns i dessa fö-
retagen. 4 av 5 nya jobb 
skapas i små och medel-
stora företag. Dessa fö-
retagen som regeringen 
till dels svikit kommer 
att vara avgörande för om 
Sverige, politik och nä-
ringsliv tillsammans kla-

rar krisen och klarar att 
trycka ner arbetslösheten 
igen.
Företagarförbundet före-
slår därför:

Använd de miljarder som 
inte kommit till nytta från 
hyresstödet och omställ-
ningsstödet för att för-
länga reducerad arbetsgi-
varavgift året ut. Kostnad 
ca 50 miljarder. 
Reformera permitte-
ringsstödet och skapa ett 
kompetensutvecklings-
stöd som låter de permit-
terade som önskar och 
vill kompetensutveckla 
sig och företagen under 
permitteringstiden. Låt 
dem använda permitte-
ringstid till att utveckla 
och anpassa företagens 
produkter och tjänster, låt 
dem kompetensutveckla 
sig själva på arbetsplat-
serna och därmed bygga 
ett starkare näringsliv 
och företagarsverige som 
bättre kan skapa jobb och 
arbetstillfällen redan nu 

istället för att vänta till 
efter krisen. Kostnad 0 
kr eftersom kostnader för 
permitteringar redan idag 
tas av statsbudgetten.
Erbjud A-kassa till en-
skilda firmor i tre olika 
nivåer för att dessa skall 
kunna fortsätta driva sina 
företag på den nivå de 
kan och vill tills krisen är 
över. Fullständigt kontra-
produktivt för samhället 
att tvinga dem lägga ner, 
sätta företagen i vila och 
övergå till A-kassa på 
100 procent. Vansinne 
var ordet sa Bull! Kost-
nad: Tvärtom en vinst för 
skattkistan om dessa fö-
retag får sälja och erbjuda 
sina tjänster till dels, det 
genererar skattekronor, 
A-kassan på 100 procent 
gör det inte!
  

Tillsammans lyckas vi

Sveriges arbetstillfällen 
finns inte längre enbart i 
de traditionella och stolta 

industriföretagen. Dessa 
är såklart viktiga för de 
över 1 miljon människor 
som arbetar där, men för 
de andra 2,6 miljoner 
som jobbar i små och 
medelstora företag är in-
satser som hjälper dessa 
företagens överlevnad 
avgörande för deras och 
deras familjers framtid.

Statsministern och Fi-
nansministern vi finns 
här för dialog, vi finns 
här för att ge er konkre-
ta förslag, vi finns här för 
att rädda sveriges företag 
och rädda jobben tillsam-
mans med regeringen i 
denna kris. 

Mattias Rebané

Näringspolitisk talesper-
son
Företagarförbundet

Fotograf: Photo: News Øresund - Johan Wessman. © News Øresund - Johan Wessman

■ Regeringens omsättningsstöd det så kallade omställningsstödet visar sig inte träffa företagen där behoven är 
som störst. Endast 866 miljoner av totalt utlovade 39 miljarder har ansökts efter. Finansministern spekulerar i 
om företagen kanske inte behövde stödet, eller om de bara varit senfärdiga med sina ansökningar? Att Sveriges 
finansminister har så dålig kontakt med småföretagen och näringslivet är minst sagt oroväckande. Det visar på att 
det avstånd som tyvärr finns mellan politik och verklighet är skadligt för Sverige



Läs mer på skodamalmo.se
Agnesfridsv. 181. Tel: 040–670 13 00
ÖPPETTIDER: Vard 9–18, lörd 11–15, sön stängt

Gneisv. 6. Tel: 046–31 28 70
ÖPPETTIDER: Vard 9–18, lörd 11–14, sön stängt

Det bästa med svensk sommar är en bil du kan lita på. Väljer du 
ŠKODA kan du se fram emot många behagliga resor med vänner 
och familj i sommar. Vi har många heta erbjudanden på olika 
modeller och färger för snabb leverans. Välkommen!

HÖGTRYCK HELA 
SOMMAREN!

ŠKODA FABIA STYLE TSI 95 inkl. Komfortpaket! 
Kampanjpris fr. 148 800 kr (Ord. pris 179 100 kr) 
Privatleasing fr. 1 895 kr / mån* inkl. serviceavtal, fulla garantier och vägassistans 
KOMFORTPAKET: Climatronic, farthållare, parkeringssensorer bak, auto-avbländningsbar innerbackspegel

ŠKODA FABIA COMBI STYLE TSI 95 inkl. Komfortpaket! 
Kampanjpris fr. 154 700 kr (Ord. pris 185 000 kr) 
Privatleasing fr. 2 054 kr / mån* inkl. serviceavtal,  
fulla garantier och vägassistans

ŠKODA SCALA STYLE TSI 115 
Kampanjpris fr. 203 900 kr (Ord. pris 221 000 kr) 
Privatleasing fr. 2 495 kr / mån* inkl. serviceavtal,  
fulla garantier och vägassistans 
Lägg till 200kr/mån för DSG (Automat)

Miljöklass EU6. *ŠKODA Privatleasing inkl. serviceavtal 36 mån, 1 000 mil/år, ingen särskild leasingavgift, garanterat restvärde. Rörlig ränta VWFS juli 2020. Upplägg- och adminavgift tillkommer. 
**Extrautrustning kan påverka förbrukning och CO2. Erbjudanderna på FABIA/ FABIA combi gäller ett begränsat antal bilar så länge lagret räcker. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade.

Bränsleförbrukning blandad körning från 5,8–6,5 l/100 km, CO2-utsläpp 131–169 g/km (WLTP).**

STYLE: Startknapp utan nyckel, Front Assist, lättmetallfälgar, luftkonditionering, trötthetsvarnare, 
infotainment 6,5” pekskärm i färg, Bluetooth, SmartLink, USB-port och SD-kort m.m.

Privatleasing 
fr. 1 895 kr/mån 

inkl. serviceavtal, 
fulla garantier och 

vägassistans.

Privatleasing  
fr. 2 054 kr/mån 

inkl. serviceavtal, 
fulla garantier och 

vägassistans.

Privatleasing  
fr. 2 495 kr/mån 

inkl. serviceavtal, 
fulla garantier och 

vägassistans.

STYLE: Startknapp utan nyckel, adaptiv farthållare, Lane Assist, 8” pekskärm i 
färg, helautomatisk luftkonditionering, Front Assist, Bluetooth, Full LED-strål- 
kastare inkl. dimljus m. kurvfunktion, Hill Hold Control, trötthetsvarnare, 17” 
lättmetallfälgar, parkeringssensorer bak, SmartLink, variabelt lastgolv m.m.


