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Polisförbundet: Snabbutbildade B-poliser klarar inte brottsligheten Debatt 5

Ledare. ”Åtgärderna mot betygsfusket har varit otillräckliga i 20 år” Sidan 2

Kultur. Violinisten Daniel Lozakovich söker det gudomliga i musiken Sidorna 4–5
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Därför tafsar vissa 
män på kvinnor
 
Insidan. Män som tafsar på kvinnor 
kan förklaras med evolutionspsyko
logi, enligt professorn David Russ, 
som i sin nya bok resonerar om 
konflikter kring sex och kärlek. 

– Men jag skulle bli förskräckt om 
någon använde den informationen 
för att rättfärdiga ett dåligt bete
ende, säger han. Kulturdelen 10–11

Flyktingpolitiken 
allt mer ifrågasatt
 
Världen. Över en miljon ukrainska 
flyktingar har kommit till Tyskland 
sedan kriget bröt ut. Samtidigt ökar 
antalet asylsökande från övriga 
 delar av världen. Nu kräver flera 
kommuner att den tyska flykting
politiken skärps. ”Signalerna från 
Tyskland är dåliga  nyheter för de 
övriga  EUländerna”,  skriver DN:s 
Pia Gripen berg. Sidorna 14–15

Alex Schulman:  
Förr var han en 
godmodig man med 
pennan bakom 
örat. I dag är Ica-
handlaren själva 
sinnebilden för en 
girig entreprenör 
som tjänar på att vi 
måste äta. 

Ekonomi. Passar företagen på att 
öka sina vinster när priserna höjs 
för att inflationen  stiger?  

DN:s Carl Johan von Seth läser 
kvartals rapporterna och lyssnar 
på vd:arna för några av de största 
konsumentbolagen. Och svaret är 
generellt ja. 

Det mest iögonfallande exemplet 
är svenska Essity, som bland annat 
säljer Libero blöjor och Edet toalett
papper. Just den kategorin varor 
har blivit väldigt mycket dyrare för 
svenska konsumenter. Essitys vinst 
ökade med över 36 procent förra 
kvartalet.

Bland de internationella jättarna 
är det generella mönstret också 
kraftiga prisökningar.

”Samtidigt ska man ha i  åtanke att 
många små företag inte  glidit fram 
på samma räkmacka som de stora”, 
skriver DN:s ekonomi kommentator. 
Sidorna 18–19

Storbolagen som  
ökar vinsterna när  
inflationen stiger 

DN:s Carl Johan von Seth har gått igenom kvartals-
rapporter som visar vinnarna när du får betala mer  

Sidan 12

Så ska Arlanda 
få kontroll  
över kökaoset
Nyheter. Swedavias vd Jonas 
Abrahamsson lovar betydligt 
mindre problem med köer på 
Arlanda i sommar. Den nya 
 säkerhetskontrollen som 
 enligt plan börjar tas i bruk 
i juli utlovas gå dubbelt så 
snabbt. Sidorna 6–7

Swedavias vd Jonas Abrahamsson vid den nya säkerhetskontrollen som den här sommaren ska minska kaoset på Arlanda. ”Jag har full förståelse för resenärer som var frustrerade”, säger han.


