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Den stora, dolda miljökrisen
Alla uppfinningar är beundransvärda, för ju mer forskare upptäcker 
desto mer kan samhället och människorna dra nytta av det.                    S.5

EN interaktiv TIDNING i lund, malmö och vellinge kommun 

Nu byggs nya modeller inom 
prostatacancervården
Prostatacancer är den vanligaste 
cancerformen i Sverige. Inom 
Region Skåne ska man under våren 
2020 genomför en organiserad 
PSA-testning då 2 000 slumpmässigt 
utvalda män kallas.                S.12

Internetmobbning får inte bli 
en ny vana 

När i stort sett alla använder sina 
telefoner och när merparten av indu-
strialiserade länders befolkning har 
en internetuppkoppling är det enkelt 
att gå in på vilken hemsida som helst 
och göra vad man vill.                    S.4

Metall – nästa 
koldioxidneutrala bränsle?
Forskare ska undersöka om någ-
ra av jordskorpans vanligaste me-
taller kan komma att tjänstgöra 
som koldioxidneutrala bränslen. 
Efter förbränning kan de, i ett slutet 
grönt kretslopp via elektrolys, bli 
metall igen. Även ammoniak och 
biobränslen ska studeras.       S.23 
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Kära läsare,

Info Express har aldrig varit, är inte och kommer aldrig att vara en gratistidning. 
Den här tidningen är kostnadsfri (15kr FRIVILLIGT!), vilket innebär att du får 
den kostnadsfritt i brevlådan, men om du tycker om innehållet får du swisha 15 kr. 

Vi rekommenderar gärna en prenumeration under 2020 som endast kostar 150 
kr. Då får du garanterat tidningen i brevlådan varje månad (gäller inte under 
januari och juli)

Tack i förhand för ditt stöd!

Med vänliga hälsningar,

Tidningschef för/Ansvarig utgivare av Info Express
Laurentiu Mihai
office@infoexpress.se

Småföretagarna försörjer staten men hur försörjer 
staten småföretagarna

Ordet försörjning är ett viktigt ord 
att förhålla sig till i detta samman-
hang. Försörjning kan betraktas som 
de ekonomiska medel som tillgodoser 
det fortlöpande uppehället, d v s skat-
teintäkter inbetalade av producenter 
som exempelvis småföretagare. Men 
det kan också innebära fortlöpan-
de tillförsel av material, energi eller 
tjänster för att tillgodose att något 
fungerar utan problem eller avbrott, d 
v s de gemensamma funktioner som 
kommun och stat ska leverera och 
som politiker och offentliga tjänste-
män är satta att verkställa i samhäl-

lets tjänst.
Det måste helt enkelt råda en försörj-
ningsbalans mellan näringsliv och det 
offentliga. Försörjningsskyldigheten 
för näringslivet får ständigt nya krav 
i form av höjda skatter och avgifter 
från politiken. Medan det offentliga i 
allt större utsträckning brister beträf-
fande el- och energiförsörjning, kom-
petensförsörjning, kapitalförsörjning, 
bostadsförsörjning, rättsförsörjning, 
trygghetsförsörjning, infrastruktur-
försörjning och informationsförsörj-
ning. Problemformuleringarna är 
omfattande och dystopiska medan 

lösningsförslagen är snuttifierade 
och segmenterande. Således är den 
försörjningsbalans som tidigare gett 
Sverige så fantastiska framgångar 
numera i en rejäl obalans. Den ma-
skin som tidigare var bäst i världen 
tappar ständigt och i rasande fart 
konkurrenskraften i jämförelse med 
andra länder. När tilltron till leve-
ranssäkerhet från det offentliga sakta 
försvinner ger det en kraftfull inver-
kan på tilliten till samhällskontraktet 
och därmed riskerar grundpelarna för 
demokratin att sakta vittra sönder in-
ifrån.

Faktum är att småföretagen fortfaran-
de är den viktigaste skattebetalaren 
till kommunerna med hela 29 procent 
av de kommunala skatteintäkterna. 
Detta i en situation där vi samtidigt 
kan läsa om hur kommunernas skuld-
berg växer, låneskulden ökade med 
hela 52 miljarder kr i fjol.
I debatterna hörs partiledarnas des-
perata röster problematisera kring 
offentlighetens skriande behov av 
lösningar. Det bråkas om hur smu-
lorna på kakfatet ska fördelas för 
att tillgodose de egna väljargrupper-
nas intresse. Tyvärr är inte smulorna 
längre välsmakande utan har istället 
omvandlats till torra gruskorn som 
bromsar och skapar driftsstörningar i 
samhällsmaskineriet.

Att främja sysselsättning genom att 
skapa goda förutsättningar för inno-
vation och entreprenörskap samt sä-
kerställa anständiga arbetsvillkor för 
alla, är ett av de globala målen för att 
gynna en hållbar ekonomisk tillväxt 
som inkluderar hela samhället. Ta vil-
jeinriktningen att det ska vara enkelt, 
tryggt och lönsamt att starta och driva 
småföretag på allvar. Om inget görs 
nu är det stor risk att det uppstår en 
fundamental obalans i försörjnings-
balansen. Det är därför extra viktigt 
att småföretagare försörjs med nya 
moderna välfungerande maskindelar 
för inbetalade skattemiljarder.

Småföretagare runtom i hela landet 
har goda skäl att kräva handling för 
att fortsätta försörja staten. Politi-
ken och myndigheterna måste därför 
omedelbart säkerställa de försörj-
ningsleveranser som vilar på deras 
axlar men frågan är om politiken har 
denna kompetensförsörjning i sin 
verktygslåda?

Källa: Peter Thörn
Förbundsordförande

Småföretagarnas Riksförbund

Småföretagarna är en otroligt betydelsefull grupp för att säkerställa att skatteintäkter till både 
kommun och stat fortsätter att trilla in. Det är till stora delar landets småföretagare som försörjer 
den offentliga sektorn med smörjmedel för att få maskineriet att fungera. Så länge maskinen pro-
ducerar de grundläggande samhällsfunktionerna på ett framgångsrikt, effektivt och konstruktivt 
sätt kan skattetrycket anses både befogat och vällovligt. Men just nu verkar det kommit in mycket 
grus i maskineriet och det går inte längre att enbart med smörjmedel åtgärda de driftstörningar 
som dagligen påverkar dem som försörjer staten.

Vagskal. Foto: Creative Commons erkännande
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Den stora, dolda miljökrisen

Ett annat exempel på detta är freoner, 
som framställdes 1893 av Frédéric 
Swarts. Efteråt användes freoner i 
kylanläggningar, luftkonditionering 
i bilar och som drivmedel i spray-
f laskor. Freoner användes i allt fler 
användningsområden innan varningen 
av amerikanska forskare kom 1974, 
som uppmärksammade skadan freoner 
hade på ozonlagret. På grund av dessa 
varningar kom freon att ersättas av 
olika ämnen beroende på använd-
ningsområde och den globala freon-
konsumtionen minskade drastiskt. 

Ett annat exempel på är plasten. När 
plasten upptäcktes ökade användningen 
av plast fort. Plasten uppskattades för 
dess förmågor att vara bland annat 
böjbara, vattentåliga och värmetåliga. 
Att ämnet tål så pass mycket gör det 
också idealt att använda plast till . Det 
var bara när plasten blev ett problem 
som blev synliggjort, till exempel på 
fåglarna och djuren som åt plast eller 
dog kvävda av plast vid stränderna, 

som man började att ta problemet på 
allvar. Som tur är har en lösning upp-
kommit, nämligen nedbrytbar plast, 
men denna lösning är väldigt modern 
och har blivit till när det finns berg av 
plast på sopsationer på land och be-
tydligt mer i världens hav. 

Vid den första anblicken verkar el-
bilar vara den perfekta lösningen på 
miljöproblemet. Bilen som drivs med 
hjälp av el släpper inte ut någon kol-
dioxid, som är den stora bidragande 
faktorn till klimatförändringarna, 
och detta förbättrar klimatet… av 
vad vi numera antar. Elbilar kräver 
inte bara att laddningsstationer byggs 
ut, utan de kräver också att batterier 
tillverkas. Man kan tro att det är en 
bättre lösning att minska koldiox-
idhalten i atmosfären, men blir det 
ett bättre val att plötsligt övergå till 
batteridrivna bilar för planeten och 
för det framtida klimatet? Hur vet 
man med säkerhet att användningen 
av batterier inte kommer att påverka 

miljön på ett sämre sätt än koldioxiden 
numera påverkar klimatet? 

Batterier tillverkas av olika råvaror 
som finns i gruvor i Sydamerika, 
Afrika och på vissa platser i Asien, 
som kobolt. För att tillverka batterier 
måste först gruvorna byggas ut, vilket 
de görs på bekostnad av det närliggande 
området. Om det finns en skog, sjö 
eller en annan viktig plats för den 
biologiska mångfalden, kommer arean 
att minska på grund av behovet att ta 
fram råvarorna. Detta leder i sin tur 
till att miljön påverkas avsevärt genom 
att gruvorna byggs ut. Om man antar 
att batteriet är laddningsbart och 
klassad som miljövänlig, innehåller 
den fortfarande sådant som litium-

hydroxid, nickelhydroxid och potas-
siumhydroxid. Detta innebär att även 
om batteriet laddas, påverkas miljön 
av deras tillverkning. Senare återstår 
frågan om hur dessa elbilar laddas. 

En lösning på miljöproblemet måste 
undersökas och ta hänsyn till miljö-
förstöringen. Batterier är antagligen 
inte en tillräckligt bra lösning, och 
det är inte fortsatta koldioxidutsläpp 
heller. Om miljöproblemet någonsin 
ska ha en chans att kunna åtgärdas, 
måste forskningen hitta en mer pålitlig 
och enklare lösning till bekymret som 
återstår och som kommer att påverka 
alla framtida generationer. 

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

Alla uppfinningar är beundransvärda, för ju mer forskare 
upptäcker desto mer kan samhället och människorna dra 
nytta av det. Nya uppfinningar kan underlätta vardagen, men 
de kan också för förödande konsekvenser om man upptäcker 
farorna med dem alltför sent. Detta gäller i synnerlighet för 
vår planet, och skapelser som har försämrat miljön de senaste 
årtiondena.

Fysisk mobbning är fel, eftersom det 
är enkelt för människor att förstå att 
man inte ska fälla elaka kommentarer 
eller slå på någon. Det som inte tycks 
väcka mycket förståelse är mobb-
ningen i form av olika kommentarer 
på olika onlineforum, eller hot och 
grova trakasserier som kan inträffa 
online. Det blir lätt hänt att offret för 
kränkningar online får höra att en enkel 
lösning är att bara undgå att logga in 
på sociala medier eller vara kvar på 
specifika hemsidor för att undvika att 
må dåligt, vilket slår hårdast mot min 
generation, som har fått uppleva 
internet som någonting naturligt.

Det är lätt att kunna skapa ett konto 
på någon av dessa medier och kriti-
sera olika människor offentligt, och 
det problemet kan få förödande kon-

sekvenser för den som blir utsatt. Jag 
som själv är en ungdom kan medge att 
det har blivit en trend bland unga idag 
att dela med sig av sitt liv och sina 
upplevelser oavsett hur andra kan tän-
ka sig att reagera på innehållet som de 
ser. Detta kan märkas eftersom appli-
kationer som TikTok och Musical.ly 
är populära i den här åldersgruppen. 
Detta medför att många tonåringar 
kan bemötas av olika typer av negati-
va kommentarer online, som statistik 
enligt en organisation vid namn Do-
Something kan bekräfta. På hemsidan 
dosomething.org kan man hitta statis-
tik angående mobbning. Där kan man 
bland annat se att 37% av alla barn 
och tonåringar mellan 12-17 år har 
blivit mobbade online och att 30% av 
dessa fall av mobbning har skett mer 
än en gång. Om man ser till en an-

nan organisation, Friends, och deras 
mobbningstatistik för 2019 verkar 
mobbning vara ett allvarligt problem 
då den utsatta personen löper en större 
risk för att få underkända betyg om 
den personen inte har möjligheter till 
att socialisera under pausen, vilket 
understryker hur allvarligt det är att 
bli utsatt och hur mycket offren för 
denna typ av mobbning påverkas i 
vardagen.

Mobbning på internet är lätt att förbigå 
för andra som inte är inblandade, men 
svårt för de flesta som blir utsatta att 
hantera. Enligt “Cyberbullying ver-
sus Traditional Bullying” publicerad 
2012-05-14 i Psychology Today är det 
lättare att kränka när man inte behöver 
se hur mottagaren reagerar, och därför 
blir det också många som deltar i att 
öppet kritisera bilder eller inlägg 
som läggs ut online. Dessutom kan 
mobbningen på sociala medier leda 
till förnedring och rädsla för offret, 
om personen filmas utan tillåtelse, 
någonting som är svårt att undvika 
under sociala sammanhang. 

En annan stressfaktor för offrets del 
är också att materialet som läggs upp i 
form av kommentarer och inlägg enkelt 
kan sprida sig till andra hemsidor, eller 

läggas upp igen om plattformen har 
tagit bort det. Detta göra att den ut-
satte utsätts för konstant stress och en 
stresskänsla som kanske inte går bort 
på ett tag, vilket även det kan ha ett 
inflytande över vardagen människan 
lever i. Det är inte någonting som bara 
kan tas bort, utan det är någonting 
som kan finnas kvar online hur länge 
som helst. 

För att undvika att sådana situationer 
händer och att ännu fler människor 
utsätts borde de ansvariga för olika 
sociala medier ta mer ansvar för vad 
som händer på olika plattformar och 
påminna användarna om att de kan 
rapportera olämpligt beteende när de 
loggar in på sina konton. Det som redan 
görs idag, till exempel att algoritmer 
används för att ta bort olämpligt innehåll 
som har taggats, är en början, men det 
är inte tillräckligt för att få bort krän-
kande material. För att kunna lösa ett 
problem som inte är tillräckligt synligt, 
måste man synliggöra det först. Bara 
då kan lösningar hittas. 

A.M - Info express
hello@infoexpress.se

Internetmobbning får inte bli en ny vana

När i stort sett alla använder sina telefoner och när 
merparten av industrialiserade länders befolkning har 
en internetuppkoppling är det enkelt att gå in på vilken 
hemsida som helst och göra vad man vill. När sociala 
medier som Instagram, Snapchat och Facebook har mer 
än en miljard nedladdningar är det lättare än någonsin 
att se vad andra gör eller har gjort och kommentera 
det, men kommentarerna måste inte nödvändigtvis 
vara positiva. 

Bjørn Lomborg. Foto:  Capture from YouTube Videos

Image by Gerd Altmann from Pixabay
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Samsung tar din selfie till rymden – Zlatan först ut

Stockholm, 16 oktober 2019 – Idag 
lanserar Samsung projektet Space-
Selfie, som tänjer på gränserna för 
vad en telefon är kapabel till. Genom 
SpaceSelfie skickas en Galaxy S10 
5G upp till stratosfären och gör det 
möjligt för allmänheten att få just de-
ras selfie uppvisad och fotograferad 
i rymden. Genom att ladda upp sin 
bild på projektets hemsida ”Mission 
Control” får konsumenter chansen att 
vara en av dem som får sin SpaceSel-
fie tagen under projektets 200 timmar 
långa resa. Fotbollslegenden Zlatan är 
en av ett fåtal internationella kändisar 
som är först ut med att se sin selfie 
från rymden.

– För att visa vilka fantastiska saker 

Samsung gör det nu möjligt att skicka selfies till rymden. Med hjälp av en högtrycks-heliumballong skickas 
en Galaxy S10 och en högteknologisk rigg upp till stratosfären och gör det möjligt för fler än bara astronau-
ter att få en en selfie med rymden och jorden som bakgrund. En av de första som kommer få se sin selfie i 
rymden är fotbollsproffset Zlatan Ibrahimovic, som är ambassadör för Samsung i Sverige.

Pengar från landsbygdsprogrammet ger ökad djurvälfärd

Till att börja med, vad är egentligen 
djurvälfärd? Att definiera djurvälfärd 
är inte helt enkelt och det finns olika 
filosofier och synsätt kring vad som 
menas med god djurvälfärd. Någon 
kan påstå att en höna i bur har en bätt-
re djurvälfärd än en frigående höna 
eftersom hon har bättre tillgång till 
foder, ett lägre parasittryck och und-
går fjäderplockning i större utsträck-
ning. Å andra sidan har den frigående 
hönan större möjligheter att utöva sitt 
naturliga beteende och kan på så vis 
anses ha en bättre djurvälfärd.

I en utvärdering från Jordbruksverket har vi undersökt effekterna av landsbygdsprogrammets tre djurvälfärdsersättningar. 
Har ersättningarna gett resultat och kan man påstå att djuren fått det bättre?

Djurhållare har kunnat söka ersätt-
ning för djurvälfärdsåtgärder som går 
utöver lagkrav. De ersättningar som 
finns att söka i landsbygdsprogram-
met är extra djuromsorg för får, ex-
tra djuromsorg för suggor och utökad 
klövhälsovård för mjölkkor.

Svårt att mäta djurvälfärd
Att mäta djurvälfärd är om möjligt 
ännu svårare än att definiera den. Ut-
värderingens resultat baseras till stor 
del på en enkät som skickades ut till 
de som sökt ersättningarna. Utvär-

deringen har också använt uppgifter 
om klövhälsan från Växa Sverige och 
statistik om smågrisproduktion från 
Winpig.

Sammantaget pekar både statistik och 
svar från sökande på att ersättningar-
na har ökat djurvälfärden för suggor, 
får och mjölkkor. Förekomsten av 
klövsjukdomar har sjunkit sedan er-
sättningen gick att söka och majo-
riteten av de som svarat på enkäten 
tycker att ersättningarna varit ända-
målsenliga för att öka djurvälfärden. 

De allra flesta verkar dessutom tycka 
att ersättningarna varit smidiga att 
söka, att utbetalningar fungerat bra 
och att reglerna varit enkla att följa.

Många söker ersättningarna
För att öka djurvälfärden för så 
många djur som möjligt var ett mål 
med ersättningarna att många skulle 
söka. Och många har sökt! Målet var 
att 3 700 personer per år skulle söka. 
År 2018 sökte 4 557. Allra flest sökan-
de har ersättningen till suggor, men 
för får och mjölkkor finns potential 
att få fler sökande. Kanske kommer 
fler söka om ersättningarna justeras 
och förbättras? Administrationen är 
krävande och villkoren passar inte 
alla typer av besättningar. Bland an-
nat föreslår utvärderingen att kravet 
på fårklippning görs mer flexibelt och 
att det görs enklare för lantbrukare att 
räkna på hur många kor de ska söka 
för.

Ökad konkurrenskraft för företagen
Förutom att öka djurvälfärden tror 
flera rådgivare och veterinärer att er-
sättningarna har ökat företagens kon-
kurrenskraft. Djurhållare har fått ett 
ökat fokus på produktionsplanering 
och utfodring, vilket ökar avkastning-
en och stärker konkurrenskraften.

Info Express
Källa/Foto: Eufonder

som är möjliga med Samsungs skär-
mar beslutade vi oss för att ta sel-
fies till en ny nivå och ge människor 
chansen att få se sina ansikten i rym-
den. Vi pushar alltid gränserna för 
vad som är möjligt och med Space-
Selfie visar vi vad Samsungs teknik 
kan åstadkomma. Det är jättekul att 
ha med Zlatan även i detta projekt, 
då han liksom oss delar drivkraften 
att tänja på gränserna för vad som 
är möjligt, säger Sargon Demirdag, 
Head of Marketing IM på Samsung i 
Norden.

Projektets första SpaceSelfie kommer 
att offentliggöras vid ett event i det 
nyöppnade Samsung KX Experience 
Center vid Kings Cross i London, den 

23 oktober, där skådespelerskan och 
modellen Cara Delevingne står som 
skapare av den första SpaceSelfien, 
tätt följd av Zlatan.

– Jag älskar tanken av rymdresor och 
ser fram emot att starta Samsungs 
SpaceSelfie-projekt, och bli den för-
sta som skickar sin selfie till rymden. 
Jag håller på att planera hur jag ska 
få till min mest episka selfie någon-
sin och det ska bli spännande och se 
hur mina fans tolkar utmaningen att 
få deras selfie till rymden, säger Cara 
Delevingne.

Hur fungerar Samsung SpaceSelfie?
Genom en 10,5x18 meter stor hög-
trycks-heliumballong kommer en 

specialutvecklad rigg skickas upp 
i rymden från South Dakota, USA. 
Riggen, som innehåller en Galaxy 
S10, kan nå en höjd på närmare 19 
781 meter (64 900 fot). Den är spe-
ciellt utvecklad för att säkerställa de 
absolut bästa bilderna genom att ta 
in faktorer som jordens krökning och 
solens reflektioner. Solenergin ger 
även kraft till tekniken och telefonen.

Två specialanpassade applikationer 
har utvecklats för att genomföra Spa-
ceSelfie. Den första är för dem på 
marken och anpassad för att skicka 
och ta emot selfies mellan Mission 
Control och riggen i stratosfären. Den 
andra är en app utvecklad för den 
S10 5G som befinner sig i rymden. 
Den kommunicerar med kameran på 
riggen och gör så att den tar kort på 
telefonen när den visar upp selfien. 
Appen ser sedan till att Mission Con-
trol-appen på marken delar bilden vi-
dare till konsumenten för att i sin tur 
kunna dela i sina sociala medier.

Så har S10 5G testats inför rymdresan
Samsung Galaxy S10 5G har tes-
tats för att se att den kan motstå det 
tuffa förhållande och lufttryck som 
återfinns i gränsen till yttre rymden, 
utan ett extra isolerande hölje. S10 
5G har utsatts för hårt testande inför 
uppskjutningen, och klarat av tempe-
raturer ned till minus 65 grader Cel-
sius. Med sin 6.7 tum stora Dynamic 
AMOLED-display så har skärmen i 
S10 5G även testats för att säkerställa 
att den inte spricker eller får kondens 
vid höga höjder.

Info Express
Källa/Foto: Samsung SpaceSelfie



8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     OKTOBER MOTOR 

MAZDA MX-30 – ELEKTRISK 
VÄRLDSPREMIÄR I TOKYO

Tokyo, 23:e oktober 2019 – Mazdas 
första serietillverkade elbil, Mazda 
MX-30, har i natt haft världspremiär 
på bilmässan i Tokyo. Modellen har 
bakhängda ”freestyle-dörrar”, en ex-
klusiv interiör som använder sig av 
ekologiska material och en batteris-
torlek som ger en räckvidd på ca 200 
km (WLTP). Priset för Mazda MX-30 
First Edition, den första välutrustade 
utgåvan, startar på 349 900 kr och den 
kan redan nu förhandsreserveras på 
mazda.se.

En elbil med Mazda-egenskaper
Den nya elbilen anländer till återför-
säljare runt om i Europa från septem-
ber 2020 och Yasuhiro Aoyama, Presi-
dent & CEO på Mazda Motor Europe, 
sade följande i samband med premiä-
ren: ”Precis som för alla våra produk-
ter har våra ingenjörer och designers 
haft ett tydligt mål för vår första elbil. 
Den ska ha en design som sticker ut, 
ge samma fina körupplevelse som alla 
Mazda-modeller och framförallt bidra 
positivt till att minska miljöpåverkan 
under hela sin livstid.”

”Vi har fokuserat våra resurser på att 
få fram en elbil som vi förutspår blir 
en andrabil där vår bils räckvidd pas-
sar väl för våra kunders behov.”

Han säger också att många av de 
journalister som haft möjligheten att 
provköra testbilen i förväg har va-
rit positiva till bilens köregenskaper. 
”Att skapa bilar med de rätta köre-
genskaperna är i fokus för varje ny 
Mazda vi utvecklar och vår nya elbil 
är inget undantag.”

Med föraren i fokus
Precis som för alla andra Mazda-mo-
deller har Mazdas ingenjörer arbetat 
intensivt med att ge Mazda MX-30 så 
bra köregenskaper som möjligt oav-
sett om bilen accelereras, bromsas 
eller körs genom en kurva. I tillägg 
till att optimera samspelet mellan de 
elektroniska komponenterna är också 
batteriets placering i karossens struk-
tur en viktig del för bilens köregen-
skaper. Även interiört är det tydligt att 
föraren har varit i fokus då tre olika 
digitala paneler tillsammans ger enkel 
översikt och minimalt med distraktioner.

Kodo design
Bilens design uppvisar ett nytt uttryck 
av Mazdas prisvinnande designspråk 
Kodo design och genomsyras av ”less 
is more”. Bakdörrarna, som är hängda 
i bakkant, för tankarna till sportbilen 
Mazda RX-8. I interiören finns en hö-
gre grad av miljövänliga material och 
riktigt läder är i stor utsträckning er-
satt av icke-animaliskt läder. Mittkon-
solen är till viss del inklädd i kork, en 
flirt med Mazdas historia då Mazda 
från början tillverkade kork när bola-
get grundades 1920.

Var kommer namnet från?
Mazda har tidigare använt MX-be-
teckningen för andra modeller. Den 
mest kända är MX-5, men även MX-3 
och MX-6 har använts. Mazda CX-7, 
en SUV precis som MX-30, visades 
som konceptbil under namnet MX-
Crossport. Eftersom både dimensio-
ner och karosstyp påminner om nya 
Mazda CX-30 blir -30 en naturlig av-
slutning på bilens namn.

Tekniska specifikationer
Mazda MX-30 First Edition kan nu 

reserveras på mazda.se och priset är 
349 900 kr. Det är ett generöst utrus-
tat lanseringserbjudande och utgåvan 
innehåller bland annat 18” lättme-
tallfälgar, adaptiva LED-strålkastare, 
adaptiv farthållare, head-up display 
som projicerar i vindrutan och en om-
fattande lista med aktiva säkerhets-
funktioner. De som väljer att göra en 
reservation erbjuds också ett reduce-
rat pris för en unik 3-tonslack.

Karosstyp                                    SUV
Antal säten                              5
Längd x bredd x höjd 
      4,395mm × 1,795mm × 1,570mm
Hjulbas                                 2,655mm
Däcksdimension               215/55R18
Batterikapacitet (Litiumjon)35,5kWh
Laddning      DC laddning 
                       CCS kombinerat (50 k)
  AC laddning/Ombordladdare 6,6kW

Info Express
Källa: Mazda Motor Sverige
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Mitsubishis bilnyheter på Tokyo Motor Show

Idag avtäckte Mitsubishi Motors 
Corporation (MMC) två nya koncept-
bilar på motormässan i Tokyo1. Dels 
en mindre eldriven SUV, MI-TECH 
CONCEPT2, och dels en s.k. Kei car, 
SUPER HEIGHT K-WAGON CON-
CEPT, en bil avsedd för den japanska 
marknaden. 

Takao Kato, verkställande direktör, 
och Ashwani Gupta, operativ chef, 
presenterade bilarna på presskon-
ferensen och förklarade företagets 
strategi när det gäller elektrifiering av 
Mitsubishis produkter.

”Vi engagerar oss helhjärtat i den 
tekniska utveckling som rör elektri-
fiering, i synnerhet när det kommer 
till plug-in hybrider. Vi kommer att 
öka vårt utbud av eldrivna bilar ge-
nom att erbjuda en större variation 
och genom att dra nytta av de olika 
tekniska lösningar som finns inom al-
liansen3 för att göra Mitsubishi Mo-
tors Corporation ledande när det gäl-
ler utvecklingen av plug-in hybrider”, 
säger Takao Kato.

Ashwani Gupta tillade att Mitsubishi 
Motors Corporation planerar att an-

vända sig av dessa nya tekniska lös-
ningar inom elektrifiering i nya suvar, 
i mellan- och kompaktklassen, senast 
under 2022.

Läs mer om MI-TECH CONCEPT 
och Mitsubishis nyheter på Tokyo 
Motor Show i bifogade pressmed-
delanden samt fler bilder och mer 
pressinformation (på engelska) nås 
via nedan länk.

1 23 och 24 oktober är pressdagar. 
Bilmässan är öppen för allmänheten 
under perioden 25 oktober till 4 no-
vember.

2 ”M” i namnet står för Mitsubishi, 
”I” står för intelligent och inspireran-
de, samtidigt som ”TECH” står för all 
den banbrytande teknologi som inte-
grerats i bilen.

3 Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance.

Info Express
Källa: Mitsubishi Motors
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Hjärtinfarktspatienter som har hund lever längre

Att hundägande förknippas med bättre 
hälsa i Sverige har visats även i tidi-
gare studier från samma forskargrupp. 
Bland annat visade de 2017 att hundä-
gande var kopplat till lägre dödlighet 
generellt.

I en ny studie använde forskarna infor-
mation från det svenska Patientregist-
ret tillsammans med Jordbruksver-
kets hundägarregister och Svenska 

Kennelklubbens register för att ta 
reda på om hundägande spelade någon 
roll för överlevnaden efter en hjärt-
infarkt eller stroke. Information om 
alla patienter mellan 40 och 85 år som 
haft en stroke eller hjärtinfarkt mellan 
2001 och 2012 ingick i materialet.

Lägre risk att dö
Forskarna kunde se att hundägande 
hade ett samband med bättre överlevnad 

i båda patientgrupperna. Tydligast var 
effekten för ensamstående hjärtin-
farktspatienter. Där löpte hundägarna 
33 procent lägre risk att dö än de 
ensamstående patienter som inte hade 
hund.
– Vi vet att social isolering och ensamhet 
är en stark riskfaktor för sämre hälsa 
och tidigare död. Tidigare studier har 
visat att hundägare upplever mindre 
social isolering och har mer interaktion 

med andra människor. Att ha hund är 
också en bra motivation för fysisk 
aktivitet, en viktig faktor i rehabilite-
ring och välmående, säger Tove Fall, 
veterinär och professor i molekylär 
epidemiologi vid institutionen för 
medicinska vetenskaper vid Uppsala 
universitet som lett studien.

Positiv effekt på hälsan
Resultaten från studien tyder på att 
hundägande har positiv effekt på häl-
san, men det behövs fler studier för att 
kunna bevisa hur orsakssambanden 
ser ut. Även om studien tog hänsyn till 
annan sjuklighet så kan det ha funnits 
andra skillnader mellan hundägare 
och icke-hundägare som inte tagits 
hänsyn till. Med tanke på djurens 
välbefinnande är det viktigt att tänka 
på att man bara ska skaffa hund om 
man känner att man har goda möjlig-
heter och kunskap att ta hand om den 
på ett bra sätt.

Publikation:
Mwenya Mubanga, Liisa Byberg, 
Agneta Egenvall, Erik Ingelsson, and 
Tove Fall (2019) Circulation: Cardio-
vascular Quality and Outcomes
Studien finansierades av FORMAS 
och Agria Forskningsfond.

Linda Koffmar
Källa: Uppsala universitet

Ny studie: Effekten av e-journaler inom cancervård

Patienter i Region Uppsala har kunnat 
ta del av sin journal via nätet, via 
webbtjänsten Journalen, sedan infö-
randet 2012 och därefter har övriga 
landsting och regioner successivt an-
slutit sig till tjänsten. Journalen, som 
nås via www.1177.se, Vårdguiden, 
innehåller till exempel besöksan-
teckningar, uppgifter om diagnoser, 
testresultat och vaccinationer och 
funktioner för att följa remisser.

Negativa efftekter förutsågs
Införandet var dock kontroversiellt. 
Vårdpersonal uttryckte stark oro 
framförallt på följande punkter:

•  Besök befarades ta längre tid eftersom 
information som patienten hittat i sin 
journal skulle behöva förklaras. Av 
samma anledning befarades antalet 
telefonsamtal öka.
•  Dokumentation befarades ta längre 
tid, då hänsyn behövde tas till att pa-
tienten kan logga in och läsa. Många 
trodde också att det skulle bli mer 
restriktiva med vad de skulle skriva 
i journalen.
• Vårdkvalitén befarades minska, 
med avseende på bland annat säkerhet 
och integritet.
•  Negativa effekter för patienter 
förutsågs också. Framförallt uttryckte 

vårdpersonal att många patienter 
troligen skulle oroas av negativa 
besked och information som de inte 
förstod.

Uppföljningsstudie för att utreda 
farhågorna
Sex år efter att e-journalen infördes i 
Region Uppsala påbörjades en upp-
följningsstudie i form av en enkät-
undersökning som utfördes med 
läkare och sköterskor på onkologen 
på Akademiska sjukhuset i Uppsala. 
Enkäten fokuserade på ovanstående 
punkter och syftade till att utreda om 
farhågorna hade besannats. Studien 
ingår i det nationella forskningskon-
sortiet Dome, som leds av professor 
Åsa Cajander vid Uppsala universitet, 
vars mål är att skapa och sprida kunskap 
kring införande och användning av 
patientjournal via nätet och andra 
e-hälsotjänster

Generallt sett en bra reform
Totalt besvarades enkäten av 64 läkare 

och 112 sköterskor, vilket motsvarar 
en ovanligt hög svarsfrekvens på ca 
72 procent. Nyckelresultaten visar att:

•  vårdpersonal inom onkologi generellt 
sett uppfattar Journalen som en bra 
reform
•  en mindre påverkan har skett när det 
gäller ökad patientkontakt, exempelvis 
fler telefonsamtal och längre besökstider
•  den tydligaste, om än lilla, påverkan 
gäller dokumentationen. Framförallt 
ses en påverkan i att vårdpersonal är 
mer restriktiva med vad de skriver i 
journalen. Detta gäller i första hand 
tillstånd som övervikt och psykisk 
ohälsa som inte är direkt relaterade 
till onkologi
•  majoriteten inte anser att vården 
blivit säkrare efter att Journalen 
infördes
• det fanns mycket få statistiskt sig-
nifikanta skillnader mellan svaren 
från läkare och sköterskor.

Källa: Uppsala universitet

Läkare och sköterskor inom området blod- och tumörsjukdo-
mar uppfattar att e-tjänsten Journalen på nätet har haft små ef-
fekter på arbetet. Det visar resultat från en enkätstudie utförd 
på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Resultaten är speciellt in-
tressanta i ljuset av den oro som vårdpersonal inom bland annat 
onkologi uppvisade i samband med införandet och den massiva 
kritik som systemet fått utstå under de första åren.

Nu byggs nya modeller inom prostatacancervården

–Jag tror inte på regelrätt screening 
men är övertygad om att vi kommer att 
genomföra organiserad PSA-testning 
i hela landet, säger Anders Bjartell, 
professor och överläkare i urologi vid 
Lunds universitet och Skånes universitets-
sjukhus.

Prostatacancer är den vanligaste 
cancerformen i Sverige. Varje år får 
cirka 10 000 män diagnosen och runt 
2 500 dör av sjukdomen. Inom Region 
Skåne har man nu påbörjat arbetet med 
att etablera ett regionalt Prostatacancer-
centrum. Under våren 2020 genomförs 
en organiserad PSA-testning då 2 000 
slumpmässigt utvalda män i åldern 
50 till 70 år kallas till provtagning. 
De som väljer att testa sig kommer 
genom ett helt digitaliserat system få 
automatiserade provsvar via mejl eller 
sms.

–Jag tror inte på regelrätt screening. 
Det leder till överdiagnosticering 
och överbehandling. Jag tror på 
organiserad PSA-testning – då når vi 
de män som kan ha nytta av det. Just 
nu bygger vi modeller för framtiden 
vad gäller diagnostisering, utredning 
och behandling, säger Anders Bjartell, 
en av Sveriges främsta forskare inom 
prostatacancer verksam vid Lunds 
universitet och Skånes universitets-
sjukhus.

Undersökning med magnetkamera 
blir vanligare
När ett PSA-prov visar på misstänkt 
cancer är gången idag oftast under-

sökning med ultraljud och vävnads-
prov, som ibland är smärtsamt och med 
risk för infektion och blödning. Då är 
risken ändå stor att man missar en tu-
mör som kan ha funnits under många 
år. Precisionen att hitta en tumör kan 
förbättras betydligt med magnetkamera 
– en undersökning som idag är både 
kostnads-, tids- och -resurskrävande.

Anders Bjartell är övertygad om 
att magnetkamera kombinerad 
med vävnadsprov blir allt vanligare 
i framtidens utredningsmodell. Med 
hjälp av ny teknik så kallad fusions-
biopsi (bilderna från magnetkameran 
kombineras med ultraljud), blir prov-
tagningen mycket träffsäkrare. 
Förhoppningen är också att snart 
kunna ta hjälp av artificiell intelligens 
i bedömningen av vävnadsprov.

–Det är inte alltid patologläkarna är 
överens i sina bedömningar av hur 
farlig en tumör är. Men datorns hjälp 
kan vi få en standardiserad bedöm-
ning, berättar Anders Bjartell, som 
också sätter stor tilltro till den nya 
generationens PSA-prov som redan 
används och är mycket tillförlitligare.

–Vi är på väg mot en modell baserad 
på artificiell intelligens där vi kombi-
nerar nya PSA-tester, magnetkamera 
och fusionsbiopsi.

Nya effektiva hormontabletter
När det gäller behandlingen av den 
cancer man upptäcker har sjukvården 
blivit mer aktiva i ett tidigare skede. 

Idag görs nästan alla operationer med 
robotkirurgi och strålbehandlingarna 
kan tack vare den tekniska utvecklingen 
ges med högre dos under kortare be-
handlingstid. Har cancern spritt sig 
bromsas tillväxten ofta med kastra-
tionsbehandling i kombination med 
strålning, cellgifter och hormontabletter.
–De senaste åren har det kommit nya 
hormontabletter som gör att fler lever 
betydligt längre med sjukdomen. En 
av studierna visade att tillägg med 
hormontabletter jämfört med enbart 
kastrationsbehandling minskade risken 
att sjukdomen skulle förvärras inom 
två år med 52 procent, och antalet 
dödsfall med 33 procent. Det är dock 
inte alla patienter som har lika bra 
effekt av behandlingen.
Ny väg att behandla aggressiv cancer
Anders Bjartells egen forskning är 

inriktad just på att hitta en ny väg att 
behandla aggressiv cancer som inte 
svarar på hormoner och cellgifter. I 
flera år har han och hans forsknings-
team studerat proteinet STAT3, som 
både cancerceller och immunceller 
använder för att överleva. Om man 
blockerar proteinet kan både cancer- 
och immunceller slås ut i en behandling.

–Vi hoppas kunna ta fram nya läke-
medel mot aggressiv prostatacancer. 
Vi arbetar fortfarande med djurförsök 
och har ännu inte kunnat testa det på 
patienter.

Text: Liselotte Fritz
Detta är en text från 

Lunds universitets webb

Tillförlitligare PSA-prov, fusionsbiopsi, säkrare diagnos 
med hjälp av artificiell intelligens och nya läkemedel. De 
senaste åren har forskningen kring prostatacancer tagit 
viktiga steg framåt.

Foto:  Capture from YouTube Videos

Att ha hund är en bra motivation för fysisk aktivitet, en viktig faktor i rehabilitering och välmående, menar Tove Fall, veterinär och professor i molekylär 
epidemiologi. Foto/bild: Mikael Wallerstedt

Forskare vid Uppsala universitet har undersökt om hundägare har bättre överlevnad efter en hjärtinfarkt 
eller stroke. Resultaten visar att både strokepatienter och hjärtinfarktpatienter som äger en hund löpte läg-
re risk att dö under uppföljningen än de patienter som inte hade hund.

”Vården måste bli bättre på att upptäcka ångest bland unga”

Hur utbredd är ångestproblematik 
i unga år?
– Det är den vanligast förekomman-
de psykiska problematiken bland 
tonåringar. Fler än trettio procent 
befinner sig på en nivå som förut-
sätter professionellt stöd. Dessvärre 
upptäcker barn- och ungdomspsykiatrin, 
BUP, relativt få av de drabbade. Det 
innebär att en majoritet av de som 
behöver behandling inte får det, vilket 
med tiden kan få svåra konsekvenser.

Vilka risker finns om ångest förblir 
obehandlad?
–  Det kan orsaka stort lidande redan 
under uppväxten. Till exempel ge-
nom en ovilja att vara i fokus, vilket 
kan medföra att man inte presterar 
sitt bästa i skolan eller uppfattas som 
svårtillgänglig i umgänge med andra 
barn. Ofta följs det av både psykisk 
och fysisk ohälsa i form av depression 
och värk. I många fall eskalerar sym-
tomen och tillhörande funktionsned-
sättningar med åren.

Hur kan vården bli bättre på att 
upptäcka ångest bland unga?
– Framför allt behöver BUP få tillgång 
till nya och bättre utredningsmetoder. 
Många som lider av ångest vänder sig 
till psykiatrin för annan problematik, 

Hallå där… Susanne Olofsdotter, psykolog och forskare vid Centrum för klinisk forskning Västerås, som efterlyser 
bättre verktyg för att upptäcka och behandla ångest hos barn och unga.

och tyvärr är dagens bedömningsin-
strument ofta för snävt utformade 
för att identifiera mer än exakt det 
som undersöks. En studie vid BUP 
Västmanland visade att bara två av tio 
fall av ångest upptäcktes bland patienter 
som sökte vård för annan orsak, men 
hela nio fall av tio identifierades då de 
fyllde i ett frågeformulär med specifikt 
fokus på just ångest.

Vad kan vi närstående göra?
– Vi kan bli bättre på att uppmärk-

samma de signaler vi iakttar, även 
om många unga försöker dölja sina 
problem. Som förälder eller lärare är 
det också svårt att bedöma när det är 
dags att söka hjälp. Oro och blygsel 
är ju delar av personligheten som man 
kan hoppas ska avta med åren, men 
det är oerhört viktigt att våga närma 
sig ämnet och att tala om det.

Vilka kunskapsluckor kring ångest 
är mest akuta att fylla?
– Vid Centrum för klinisk forskning 

Västerås följer vi sedan 2009 ett antal 
ungdomar i Västmanland. En del av 
dessa har haft kontakt med BUP under 
uppväxten, andra inte. Nu närmar de 
sig tidig vuxenålder vilket ger oss 
möjlighet att kartlägga bland annat i 
vilken omfattning ångest följer med 
upp i åldrarna, liksom vilken effekt 
olika behandlingar ger. Det är viktiga 
aspekter som vi tidigare inte studerat 
i Sverige.

Källa: Uppsala universitet/
Magnus Alsne

Forskningsprojektet SALVe kartlägger psykisk ohälsa. Foto/bild: CKF Västerås
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Digitala (o)vanor ställer beroendeforskare inför nya 
utmaningar

Hundratusentals svenskar som trasslar in sig i nätcasinon. 
Barn som sitter så länge framför skärmar att de riskerar 
sin fysiska och psykiska framtid. Den nya tekniken har 
gjort vägen till missbruk mer komplex än någonsin.

Beroendeproblematikens karta har 
onekligen ändrat skepnad sedan 
brännvinsdraken härjade som värst 
i våra svenska landskap. 1800-talets 
oreglerade bränneri med ett supande 
som tangerade 20 liter ren sprit per 
person och år, är idag ersatt av en re-
lativt strikt alkoholpolitik och en mer 
än halverad konsumtion. Dessvärre 
tycks summan av våra laster konstant, 
och när de traditionella berusnings-
medlen förlorar sin lockelse väntar nya 
stimulantia på att ta över.

– Trenden syns framför allt bland 
ungdomar, till exempel har alkoholkon-
sumtionen i årskurs nio minskat med 
två tredjedelar. Många anger att de 
inte dricker för att det gör dem sämre 
på datorspel. Andra är oroliga för att 
exponeras i sociala media om de blir 
berusade. Som beroendeforskare 

noterar vi också hur skolor som ber 
oss föreläsa för deras elever allt oftare 
efterfrågar kunskap om just skärmtid 
och gaming, snarare än alkohol och 
tobak, säger Ingrid Nylander, professor 
i farmakologi.

Så läggs grunden till ett beroende
Den nya tekniken har en central betydelse 
för utvecklingen. För närvarande ägnar 
vi svenskar nästan hälften av vår vakna 
tid åt digitala förehavanden. Tre timmar 
varje dag tillbringar vi med smarta 

telefoner. Fördelarna är uppenbara: 
Det förenklar kontakter med släkt 
och vänner, ger oss snabb tillgång 
till information och effektiviserar 
många vardagsbestyr. Å andra sidan 
bekräftar nu allt fler studier de farhågor 
som länge omgett vår eskalerande 
skärmanvändning.

– Vår hjärna påverkas och förändras av 
vårt mentala tillstånd, och ny forskning 
visar hur vårt biologiska belönings-
system reagerar positivt då bilder vi 
publicerar i sociala medier får många 
likes. Naturligtvis vill vi ha mer, men 
liksom med andra droger måste vi 
kontinuerligt öka dosen för att uppnå 
fortsatta kickar, och precis så läggs 
grunden till ett beroende, förklarar 
Fred Nyberg, professor i biologisk 
beroendeforskning.

En riskabel vana
En aktuell rapport från Statens medieråd 
fastslår att andelen barn i åldrarna 
9–12 år som använder sociala medier 
mer än tre timmar per dag fyrdubblats 
sedan 2012. Enligt samma studie 
upplever mer än vartannat barn och 
ungdom i åldrarna 9–18 år att deras 
internetanvändning är ett problem 
som bland annat leder till att de inte 
ägnar sig åt saker de borde, som läxor, 
fysiska aktiviteter och att gå och lägga 
sig i tid.

– I en undersökning bland tonåringar 
i Uppsala län svarade var tredje till-
frågad att de lider av sömnproblem, 
vilket i stor utsträckning kan härledas 
till att de tar med sig telefonen i säng-
en. Det är en riskabel vana då oregel-
bundna sömnrutiner påverkar vår me-
tabolism negativt, hämmar hjärnans 
möjligheter att bearbeta intryck och 
bland unga snabbt leder till försäm-
rade skolprestationer, säger Christian 
Benedict, docent i neurovetenskap.

Med stillasittandet ökar även risken 
att utveckla fetma och på sikt allvarliga 
livsstilssjukdomar som diabetes och 
högt blodtryck. Idag beräknas 41 
miljoner barn under fem år i världen 
ha övervikt, och i syfte att tidigt lägga 
grunden till ett aktivt och hälsosamt 
liv rekommenderade Världshälsoor-
ganisationen WHO nyligen kraftigt 
begränsad skärmtid för barn. I Sverige 
saknas alltjämt motsvarande riktlinjer 
trots att svenska barn och ungdomar 
numera rör sig mindre än jämnåriga 
i övriga Skandinaviska länder. I 
synnerhet svenska tonårsflickor, som 
generellt tillhör de flitigaste använ-

Kent Nilsson, professor i psykiatrisk forskning

Ingrid Nylander, professor i farmakologi

Image by Gerd Altmann from Pixabay

darna av sociala medier, är så stilla-
sittande att såväl fysiska som psykiska 
risker föreligger.

– Ungas psykiska ohälsa har dubblats 
det senaste decenniet, och vi är över-
tygade om att sociala medier har en 
väldigt stor del i det. Där råder en 
ständig press att passa in i mallen, 
samtidigt som du oavbrutet mäts mot 
hela världen. Och där det alltid är 
någon som har snyggare kläder eller 
häftigare bil drabbas du lätt av känslan 
att inte duga, resonerade Sofie Hallberg 
och Ida Höckerstrand, skapare av 
Ångestpodden, vid ett seminarium 
arrangerat av Uppsala universitets 
forum för forskning om läkemedels- 
och drogberoende, U-FOLD.

Positivt föräldraskap skyddande 
faktor
I en nyligen utförd studie bland 4000 
unga mellan 12 och 16 år svarade näs-
tan en fjärdedel av flickorna och 13 
procent av pojkarna att deras själv-
känsla påverkas negativt av sociala 
medier. Dessutom upplevde fler än 
hälften av flickorna att de inte känner 
sig nöjda med sin kropp eftersom 
de jämför sig med andra i sociala 
medier. Siffrorna är i linje med de 
undersökningar som pekar på att 
unga som tillbringar mer än två 
timmar per dygn på sociala medier 
löper ökad r isk at t drabbas av 
depression.

– Vi måste komma ihåg att de flesta 
trots allt stänger av sitt datorspel 
eller sitt Instagram innan läxan måste 
in. Men så har vi gruppen som inte 
klarar det, och som mycket annan 
problematik beror det vanligtvis på 
en olycklig kombination av genetiska 
och sociala förutsättningar. Ofta ex-
isterar redan någon form av beroende 
i den nära släkten, och det klokaste 
vi vuxna kan göra är att sätta tydliga 
regler för våra barn. Faktum är att 
positivt föräldraskap utgör en starkt 
skyddande faktor, medan en stökig 
hemmiljö kan generera problem även 
i andra sammanhang, konstaterar 
Kent Nilsson, professor i psykiatrisk 
forskning.

Spelberoendet ökar
Många vuxna har dessvärre fullt upp 
med att bemästra sina egna digitala 
vanor. I USA visar en studie hur för-
äldrar som fokuserar på sina telefoner 
vid matbordet lättare blir irriterade på 
sina barn. I Tyskland organiserade en 
sjuårig pojke nyligen en protestmarsch 
genom Hamburg där barn demonstrerade 
mot sina föräldrars mobilanvändning. 
Här i Sverige vill nästan hälften av 
landets simhallar införa skärmförbud 
efter olyckor där föräldrarna har brustit 
i uppsikt över sina barn. Och då har vi 
inte ens nämnt den andra av vår tids 
stora utmaningar: hasardspel online.

– Fler än 340 000 svenskar har idag 
någon form av spelproblem. Antalet 
med allvarlig problematik har i princip 
fördubblats de senaste tio åren. 
Ökningen sker framför allt bland 
kvinnor och ungefär 68 000 barn 
lever med problemspelande i det egna 
hemmet. Att hasardspelsyndrom 
sedan 2018 diagnostiseras som bero-
endesjukdom lägger ett förebyggande 
och behandlande ansvar på kommun 
och region, och idag erbjuder nästan 
tre av fyra kommuner spelspecifik 
behandling, sammanfattade Anne H 
Berman, docent i klinisk psykologi, vid ett 
seminarium arrangerat av U-FOLD.

Den 1 januari 2019 omreglerades 
den svenska hasardspelmarknaden. 
Den mest uppenbara följden torde för 
många vara spelbolagens aggressiva 
marknadsföring, vilket för en ma-
joritet av de med spelproblem redan 
fått påtagligt negativa konsekvenser. 

Ny forskning visar att självmords-
frekvensen bland spelberoende 
idag är femton gånger högre än 
bland befolkningen i stort, liksom 
att snabba nätspel utgör det absolut 
vanligaste problemet för dem som 
söker vård. Representanter för Spel-
beroendes riksförbund efterlyser nu 
ännu tydligare regler gällande bland 
annat omsorgsplikt mot kund med 
kännbara följder för de företag som 
bryter mot lagen.

– Vi uppskattar att Spelinspektionen 
i somras återkallade bolaget SafeEnts 
licenser, vilket visar alla vad som 
händer vid alltför allvarliga över-
tramp. Jag har tidigare hävdat att det 
är naivt av staten att tro att samma 
aktörer som det senaste decenniet 
löpt amok plötsligt ska rätta sig efter 
förordningar de skrivit under. Nu 
hoppas jag verkligen på en succesiv 
bortgallring av de mindre seriösa 
företagen på marknaden. Alternativt 
att dessa bolag rättar in sig i ledet och 
börjar följa reglerna, säger Henrik 
Nygren, rådgivare vid Spelberoendes 
Förening Stockholm.

Forskning, politik och samhälle måste 
mötas
En central aspekt för spelberoende 
ur ett framtida folkhälsoperspektiv är 
vilken betydelse det ges i regeringens 
nationella ANDT-strategi, vars över-
gripande mål hittills varit ett samhälle 
fritt från narkotika och dopning, med 
minskade medicinska och sociala 
skador orsakade av alkohol och ett 
minskat tobaksbruk. Å andra sidan är 

grunden för det hälsofrämjande och 
förebyggande arbetet att skydda barn 
och unga mot eget och andras skadliga 
bruk, liksom att utjämna påverkbara 
hälsoklyftor.

– Nuvarande ANDT-strategi löper ut 
2020, men med lite mer än ett år kvar 
saknas alltjämt en tydlig linje för 
fortsättningen, inte minst vad gäller 
substanslösa beroenden. Tydligt är att 
vägen till missbruk är mer komplex 
än någonsin, och de utmaningar vi 
möter ställer krav på ny kunskap och 

minskat avstånd mellan forskning, 
politik och samhälle. Vid Uppsala 
universitet och U–FOLD fortsätter vi 
att samla ledande experter och besluts-
fattare till samtal som förhoppningsvis 
genererar varaktig effekt, och både 
hasardspel och sociala medier är utan 
tvekan ämnen vi kommer att behöva 
återvända till en lång tid framöver, 
konstaterar Mathias Hallberg, professor 
i molekylär beroendeforskning.

Källa: Uppsala universitet/
Magnus Alsne



Hur såg domkyrkan ut innan Helgo 
Zettervall ritade om den? Var låg 
ingången till den stora Lundaut-
ställningen? Och hur var det när 
torghandeln blommade på Stortorget? 
Det och mycket annat kan du ta 
reda på genom den nya digitala 
stadsvandringen Be Here Then, 
som nu lanserats i Lund.
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Skånetrafikens vanligaste biljett till centrala Köpenhamn 
gäller inte på hela Metrocityringen

Trots att det bara tar några minuter att 
ta metron från Huvudbangården till 
Frederiksbergs metrostation passerar 
tunnelbanetåget en zongräns. Även 
Nørrebro metrostation ligger inom 
zonen som är dyrare för den som köper 
sin biljett i Sverige.

Den extra zonen, som kostar 40 
svenska kronor tur och retur, måste 
köpas till både för den som reser till 
en station i en annan zon och den som 
passerar genom zonen med tåget. Det 
spelar därför roll åt vilket håll man 

Skånetrafikens resenärer som vill åka runt hela metrons 
nyöppnade Cityring i Köpenhamn måste köpa biljett till 
ytterligare en on i den danska huvudstaden. Det gäller 
sträckan från Frederiksbergs metrostation till stationen 
vid Poul Henningsens Plads. Annars riskerar de böter.

Kåre Møller Madsen vid Metroselskabet visar den nya metrokartan. Stationerna från Frederiksberg till 
Poul Henningsens Plads ligger i zon 2, som inte ingår i standardbiljetten till Köpenhamn från Sverige. 

Foto: News Øresund - Anna Palmehag

Helsingör först i Danmark – inför bestämmelse om 
max sex förskolebarn per pedagog
Det ska anställas fler pedagoger per 
barn på förskolorna i Helsingör. Bland 
de större barnen kommer det att gå 
högst sex barn per pedagog på Hel-
singörs förskolor, och på småbarnsav-
delningarna blir det höst tre barn per 
pedagog. Helsingör inför som första 
kommun i Danmark regler i linje med 
fackföreningen Barn och Ungdoms-
pedagogernas Landsförbunds (BUPL) 
krav. Helsingör tillför 4,7 miljoner 
danska kronor till förskoleområdet 
under 2020, 8,1 miljoner under 2021 
och 13,5 miljoner årligen under 2022 
och 2023. Benedikte Kiær (Konser-
vative), borgmästare i Helsingörs 
kommun, menar att förändringen 

först kommer att vara fullt genomförd 
om två år.
– Om vi ska nå i mål med att säkra 
kvalificerad personal är det helt enkelt 
nödvändigt att vi gör detta under 
en tvåårsperiod. Det rör sig om 39 
heltidstjänster utöver de vi redan 
har, och det gör man inte på bara ett 
år, säger hon till TV2 Lorry.
  Även i Frederiksbergs kommun 
får förskoleområdet ökade medel i 
kommande budget. I Frederiksberg 
hoppas man nå målet med tre barn 
per vuxen på småbarnsavdelningarna 
och sex barn per vuxen på förskolorna 
senast 2023.                 

Källa: News Øresund Benedikte Kiær, borgmästare i Helsingörs kommun. Foto: News Øresund

åker med metron, även om målet är 
en station i ”rätt” zon.

Från och med den 15 december mås-
te den som köper periodkort med 
Skånetrafiken till Köpenhamn även 
betala 120 kronor extra i ett så kall-
lat metrotillägg. Det läggs också på 
biljettpriserna i Danmark. Den som 
köper enkla eller tur-och-retur-biljetter 
till Danmark av Skånetrafiken behöver 
dock inte betala något tillägg.                                                          

Info Express. Källa: News Öresund

Köpenhamn: Invånare i Indre By i Köpenhamn startar 
förening mot överturism

– Vi hoppas att vi med ett nytt 
grannätverk kan återskapa en trev-
lig och trygg lokalmiljö, och den 
Köpenhamnskänsla som turister-
na också önskar när de besöker vår 
stadskärna. Ingen reser väl för att 
möta andra turister, skriver stiftarna 
av föreningen i ett pressmeddelande.

Sedan tidigare finns flera grann-
föreningar i Köpenhamns Indre By 
som arbetar med liknande frågor. 
Grønnegade-kvarteret, Nørre Kvarter, 
Gammelholm och Strøget og Stræderne 
är några av de föreningar som arbetar 
för att ta till vara lokalinvånarnas 
intressen.                                              

Info Express. Källa: News Øresund

Flera invånare vid Købmagergade i Köpenhamn går nu 
samman och startar en förening mot överturism. Det är 
inte bara den ökade turismen som oroar invånarna, utan 
grundarna av Rundetårn Kvarters Beboerforening menar 
att de också vill förändra det utbredda och högljudda 
nattlivet.

Helsingborg:  Kökets idé minskar matsvinn i skolmaten

Flera grannföreningar har bildats i Köpenhamn för att arbeta mot överturism. Foto: News Øresund

– Vi minskar matsvinnet och dessutom 
får eleverna mer grönt och mindre kött 
på tallriken, säger Katarina Larsson.

Det var i samband med projektet 
SmartMat Hbg som Katarina Larsson 
ville ersätta en del av köttet med 
grönsaker. Hon tittade på italienska 
bologneserecept och inspirerades.

– I en riktig bolognese är det ju en 
massa olika grönsaker så egentligen 
är det ju helt rätt. Men traditionellt har 
det varit så att maten ska vara väldigt 
“ren” i skolköken, möjligen att vi har 
fått lägga till vitkål. Det finns en 
poäng med det för allergiker men då 
får man bara se till att välja grönsaker 
som inte är allergener. Varför ska grön-
sakerna bara finnas på salladsbordet, de 
kan ju vara i huvudrätten också, säger 
Katarina Larsson.

Till en början rev hon själv grönsaker 
i småbitar för att blanda dem i färsen. 
Men det var ett tungt och tidskrävande 
arbete, så på mässan där staden träffar 

sina leverantörer tog hon kontakt med 
Marcus Hellmann på Köket och gården 
som tillverkar bland annat skurna rot-
fruktsprodukter på Steglingegården 
i Höganäs. Hon frågade om de inte 
kunde utveckla en serie färdigrivna 
grönsaker som hon bara kunde blanda 
ner i vanliga maträtter.

– Vi nappade direkt och nu finns grön-
saksflis i alla stadens skolor. Tidigare 
gick dessa grönsaker till spillo men 
och det är ju mycket bättre att de äts, 
både ur hälso och klimatperspektiv. Vi 
kallar det för en “svinnovation”, säger 
Marcus Hellmann.

Katarina Larsson sitter i Tycho 
Brahe-skolans matsal tillsammans 
med Marcus Hellmann. Idag har det 
serverats spaghetti och hönsfärssås 
med hälften grönsaksflis och både 
Katarina och Marcus smakar på maten.

– Katarina har gärna idéer och tankar 
kring våra produkter och vi försöker 
hela tiden utveckla och anpassa oss 

efter vad kunderna efterfrågar. Vissa 
av produkterna har större svinn i pro-
duktionen, då en del kunder efterfrågar 
speciella snitt som är mer komplice-
rade, säger Marcus Hellmann.

Grönsaksflis innehåller morot, 
rödbeta, kålrot och palsternacka, 
mängden varierar lite beroende på 
vad leverantören får över.

– Det blir ju en del svinn när vi tillverkar 
till exempel svarvad “spaghetti” av 
grönsaker eller minimorötter. Grön-
saksflis är bara början, vi kommer att 
utveckla fler liknande produkter. Näst 

på tur är broccolistammar i småbitar, 
säger Marcus Hellman.

Vad säger eleverna?

– Jag tror inte att någon har märkt att 
det är mindre färs och mer grönsaker 
i såsen. Ingen har sagt något i alla fall. 
Snarare tycker jag att medvetenheten 
om matsvinn och matens klimatpå-
verkan bland eleverna börjar öka. De 
börjar blir riktigt duktiga på att äta 
upp, säger Katarina Larsson.

Info Express
Källa: Helsingborgs stad

Katarina Larsson, köksansvarig på Tycho Brahe-skolan, 
ville börja använda mer grönsaker i maten för att minska 
köttmängden. Tack vare samarbetet med leverantören 
finns nu innovationen grönsaksflis.

Grönsaksflis. Fotograf/Källa David Lundin

 Malmö: Fängelse kan bli hyresbostäder

I framtiden kan Kirsebergsanstalten 
bli Malmös mest fängslande bostads-
område. I de gamla fängelsebyggna-
derna planerar nämligen det kom-
munala fastighetsbolaget MKB att 
bygga bostäder, kontor, förskola och 
butikslokaler. På torsdagens sam-
manträde beslutade stadsbyggnads-

nämnden att påbörja arbetet med att 
ta fram en detaljplan för området.

Fängelset på Kirseberg togs i bruk 
för drygt 100 år sedan och har sedan 
dess varit kriminalvårdsanstalt fram 
till 2015. Som Malmös sista bevarade 
äldre fängelse har det ett unikt och 

Anstalten Kirseberg. Foto/källa: jorchr/wikimedia

kulturhistoriskt värde, vilket ska tas 
tillvara under omvandlingsprocessen. 
Värt att bevara är till exempel Direk-
törsvillan, Underbefälsbostaden samt 
trädgårds- och parkmiljöerna. Det 
är också utifrån de tidigare fängel-
sebyggnaderna som den nya bebyg-
gelsen ska utformas, ifråga om höjd, 
placering och val av material. Planen 
är att bygga uppemot 250 bostäder 
i området, utöver förskola, kontor, 
parkeringshus och centrumfunktioner.

I fokus för detaljplanearbetet står att 
skapa en trygg och trivsam bostads-
miljö i och runt de tidigare fängelse-
byggnaderna och de omkringliggande 
gatorna. Bland annat ska Gevaldiger-
gatan öppnas upp för cyklister och 
fotgängare.

– Det här är en unik möjlighet till ett 

mycket speciellt boende och jag är glad 
att det nu har tagits ytterligare steg för 
att göra det här möjligt. Omvandlingen 
är också en möjlighet till fler hyres-
rätter i centrala Malmö, vilket det 
alltid finns ett behov av, säger Sofia 
Hedén (S), stadsbyggnadsnämndens 
ordförande.

– Idén att omvandla ett fängelse till 
både bostäder och lokaler fångade 
direkt mitt intresse. I Malmö vill vi 
såklart inte ha gated communities, 
varför den öppenhet som de gröna 
trädgårds- och parkmiljöerna kan till-
föra också är välkommet. Jag hoppas 
bara att de boende får egna nycklar, 
till skillnad från områdets tidigare 
invånare, säger Lars Hellström (L), 
stadsbyggnadsnämndens vice ordförande.

Info Express
Källa: Malmö stad

Lund: Som en tidsmaskin i fickan- ny app ger liv åt Lunds historia

Med hjälp av historiskt bildmaterial har 
apputvecklaren Be Here Then AB i sam-
arbete med Lunds stadsarkiv och Lunds 
kommun skapat en digital stadsvand-

ring genom Lund med bilder från förr 
som kombineras med vyer från idag.
 - Jag tycker det här är en kalasidé. Det 
är roligt att de gamla bilderna används 
och att kulturhistorien blir en resurs i 
staden idag, säger Henrik Borg, stads-
antikvarie i Lund.

På appens karta finns kartnålar som, 
när du promenerat tillräckligt nära, 
kan klickas upp och visar dig en his-
torisk bild från samma vinkel som där 
du befinner dig. Till varje bild finns en 
kort text som berättar om platsen eller 
tillfället då bilden togs.

 - Det är intressant att se hur olika år-
tionden satt sin prägel på en stad och 
jag hoppas att fler ska bli intresserade 
av lokalhistoria med Be Here Then. 
Jag vill att appen ska väcka tankar 
och förståelse för vad som var och 
samtidigt respekt för hur det sedan 

blev, säger apputvecklaren Charlotte 
Rodenstedt.

Appen Be Here Then är gratis att 
ladda ner och använda, den finns till 
att börja med i svensk och engelsk 
version och kommer även att lanseras 
på tyska senare i höst. Hela rundan 
genom Lund tar några timmar att gå 
och appen innehåller ca 80 bilder från 
mitten av 1800-talet och fram till ca 
1970-talet.        

Info Express
 Källa: Lunds kommun

Nya appen Be Here Then levandegör Lunds kulturhistoria.
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Laura Codruta Kövesi blir först på posten som 
EU:s chefsåklagare

Laura Codruta Kövesi © CC-BY Flickr/usembassyromania

Laura Codruţa Kövesi var Europaparlamentets favoritkan-
didat till posten som den första chefsåklagaren för EU.

Hennes utnämning fick formellt stöd 
av ledarna för politiska grupperna 
den 16 oktober, vilket var det sista 
steget i utnämningsprocessen.

Hon tillträder sin tjänst som chef för 
EU:s nya åklagarmyndighet nästa år. 
Myndigheten granskar ekonomisk 
brottslighet gentemot EU:s budget, 
såsom gränsöverskridande momsbe-
drägerier, penningtvätt och korruption.

Förhandlingar sedan mars
Som tidigare chef för Rumäniens 
antikorruptionsavdelning, det Nationella 
antikorruptionsdirektoratet (DNA), 
en åklagaravdelning specialiserad på 
att undersöka korruptionsmål på hög 
nivå, har hennes arbete ibland skapat 
spänningar.

Kövesi var Europaparlamentets val, 
men medlemsländernas ministrar 
stödde en annan kandidat fram till 
helt nyligen.
Oberoende åklagare

För närvarande kan bara nationella 
myndigheter utreda och åtala bedrägerier 
med EU:s finansiering, men de kan 
inte göra detta över gränserna.

Parlamentet har i ett flertal olika 
resolutioner krävt att ett EU-organ 
inrättas, och samtidigt understrukit 
hur viktigt det är att dess åklagare är 
garanterat oberoende. År 2017 beslöts 
att den Europeiska åklagarmyndigheten 
skulle inrättas och överenskommelsen 
om vem som ska bli dess första chef 
nåddes i september 2019.

Så här långt deltar 22 medlemsländer 
i den Europeiska åklagarmyndigheten. 
De fem länder som för närvarande 
inte deltar – Sverige, Ungern, Polen, 
Irland och Danmark – kan ansluta sig 
när de vill.

467,1 miljoner euro ur EU-budgetens 
utgifter i medlemsländerna 2017 
utsattes för bedrägerier. Falska eller 
förfalskade dokument och deklarationer 

utgjorde de vanligaste typerna av 
bedrägerier, enligt en kommissions-
rapport.

Europeiska åklagarmyndigheten kom-
mer att vara baserad i Luxemburg, 
tillsammans med chefsåklagaren och 
åklagare från alla deltagande 
medlemsländer. Det kommer att leda 

de fortlöpande brottsutredningarna 
som genomförs av delegerade åklagare 
i de deltagande länderna.

Myndigheten beräknas starta sin 
operationella verksamhet i slutet av 
år 2020.

Info Express
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Brexit: Everyone understand english, but nobody understand England. 
Jean-Claude Juncker 

(EU Summit Sibiu - 9 may 2019)
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Junckerplanen har haft stor effekt på jobb och tillväxt i EU
Investeringsplanen för Europa, Junckerplanen, har spelat en viktig roll för att skapa sysselsättning och tillväxt i EU. Investeringar från 
Europeiska investeringsbanksgruppen (EIB-gruppen) med stöd av Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) har ökat EU:s 
BNP med 0,9 % och bidragit till att skapa 1,1 miljoner nya jobb jämfört med grundscenariot. Till 2022 kommer planen att ha bidragit 
till en BNP-ökning med 1,8 % och 1,7 miljoner nya jobb. Det framgår av de senaste beräkningarna från kommissionens gemensamma 
forskningscentrum (JRC) och EIB:s ekonomiska avdelning. Beräkningarna bygger på finansieringsöverenskommelser som godkänts 
fram till slutet av juni 2019.

EU-kommissionens ordförande 
Jean-Claude Juncker är nöjd:

– Vi har uppnått vårt mål, dvs. att åter 
skapa stabil tillväxt och bidra till nya 
jobb i EU. Till 2022 kommer Juncker-
planen att ha bidragit till en ökning av 
EU:s BNP med 1,8 % och 1,7  miljoner 
nya jobb. Jag har alltid sagt att planen 
inte är någon universallösning, men 
vi kan ändå vara stolta över att över 
en miljon småföretag nu har fått den 
finansiering som de inte hade tillgång 
till förut.

Vice ordförande Jyrki Katainen som 
ansvarar för sysselsättning, tillväxt, 
investeringar och konkurrenskraft 
kommenterar också planen:

– Vi har kommit långt sedan de första 
projekten 2015! I dag är ekonomin 
tillbaka på rätt spår och investerings-
planen kommer att få varaktig effekt. 
De projekt som finansierats hittills 
gagnar över en miljon småföretag och 
hjälper oss att övergå till en koldioxidsnål, 

cirkulär och hållbar ekonomi. Jag är 
stolt över att vi har lyckats med vår 
viktigaste prioritering, nämligen att få 
fram privata pengar för det allmännas 
bästa.
   EIB-gruppens ordförande Werner 
Hoyer instämmer:

– När vi först diskuterade det här in-
itiativet för fem år sedan var många 
skeptiska. Det är svårt att tro att ett 
finansieringsinstrument kan ska-
pa miljoner nya jobb eller stödja en 
miljon företag. Men de senaste be-
räkningarna visar att vi var inne på 

rätt spår. Junckerplanen har en 
betydande inverkan på ekonomier 
och liv runtom i Europa. Planen har 
backat upp miljö- och klimatvänliga 
projekt, innovation och ett rättvisare 
samhälle och kommer att fortsätta på 
samma sätt även långt efter min och 
Jean-Claude Junckers pensionering.

Långtidseffekt

Utöver Junckerplanens direkta effekt på 
sysselsättning och BNP-tillväxt kommer 
den också att få en makroekonomisk 
effekt på EU på lång sikt. Om man ser 
så långt framåt som till 2037 kommer 
planen fortfarande att ha skapat en 
miljon jobb och ökat EU:s BNP med 
1,2 %. Bättre infrastruktur och ökad 
produktivitet med hjälp av projekt som 
fått stöd av Junckerplanen kommer att 
bidra till ökad konkurrenskraft och 
högre tillväxt på lång sikt.

Fler investeringar och stöd till små 
och medelstora företag

Från och med oktober 2019 ska Junck-
erplanen få fram 439,4 miljarder euro 
i ytterligare investeringar i hela EU. 
Över en miljon uppstartsföretag och 
småföretag väntas nu få bättre tillgång 
till finansiering.

Omkring 70 % av de förväntade 
investeringarna kommer från privata 
medel, vilket innebär att Junckerplanen 
också har nått sitt mål att mobilisera 
privata investeringar. 

Vem har fått finansiering?

Tack vare Junckerplanen har EIB 
och dess dotterbolag för finansiering 
av småföretag samt Europeiska 
investeringsfonden (EIF) godkänt 
finansiering för nära 1 200 projekt och 
är på väg att tillhandahålla riskfinansie-
ring för över en miljon uppstartsföretag 
och små och medelstora företag inom 
ett brett spektrum av sektorer i alla 28 
EU-länder.

De länder där Efsi-stödda investe-
ringar är störst i förhållande till BNP 
är Grekland, Estland, Portugal, Bul-
garien och Polen (siffror från oktober 
2019). De projekt som fått stöd av 
Junckerplanen omfattar allt från en 
Europaomfattande höghastighetsin-
frastruktur för laddning av elfordon 
och ett företag som hanterar livsmed-
elsavfall i Rumänien till ett projekt 
i Nederländerna för att hjälpa f.d. mi-
litär personal att ta sig in på arbets-
marknaden igen. I våra faktablad per 
land och per sektor finns en mer 

detaljerad översikt och fler exempel 
på projekt.

Hur har Junckerplanen gynnat 
medborgare och företag?

Förutom att finansiera innovativa pro-
jekt och ny teknik har Junckerplanen 
bidragit till andra EU-mål, bland 
annat inom klimat-, it- social- och 
transportpolitiken. Tack vare Juncker-
planen har

• mer än 10 miljoner hushåll fått tillgång 
till förnybar energi
• 20 miljoner EU-invånare fått bättre 
hälso- och sjukvård
• 182 miljoner passagerare per år fått 
bättre järnvägs- och stadsinfrastruktur.

En fullständig översikt över fördelarna 
finns i EIB:s årsrapport för 2018 om 
verksamheten inom EU.

Effekterna på klimatarbetet

Efsi stöder banbrytande idéer för 
att skydda vår planet. Projekt inom 
Junckerplanen som finansieras av 
EIB-gruppen väntas generera 90,7 
miljarder euro i klimatinvesteringar. 
Projekten omfattar nollenergibygg-
nader, vindkraftparker, solenergi, 
vattensnåla duschar, miljövänliga 
bussar och LED-belysning.

Skräddarsydda rådgivningstjänster 
och mötesplats på nätet

Ett annat viktigt mål med Junckerpla-

nen är att hjälpa projekt att komma igång. 
Europeiska centrumet för investerings-
rådgivning bidrar med tekniskt bi-
stånd och rådgivning för nya projekt. 
Sedan starten 2015 har centrumet be-
handlat över 1 400 ansökningar från 
projektledare i EU-länderna, varav mer 
än 400 har fått skräddarsydd hjälp. 
Över 50 av de utvalda projekten har 
tagits med i EIB:s låneplanering. Ett 
av dem är uppgraderingen av Vilnius 
gatubelysningssystem i syfte att göra 
det mer energieffektivt. Projektet som 
också har fått 21,6 miljoner euro i 
Efsi-stödda lån kommer att bidra till 
en beräknad minskning av elför-
brukning och elkostnader med 51 %, 
vilket innebär en besparing på cirka 1 
miljon euro per år. Energibesparingen 
motsvarar den genomsnittliga energi-
förbrukningen för nära 3 100 hushåll.

I september 2019 hade dessutom 
890 projekt publicerats på portalen 
för investeringsprojekt på europeisk 
nivå – en mötesplats på nätet för pro-
jektansvariga och investerare. Pro-
jekten fördelas på alla stora sektorer 
inom EU:s ekonomi med föreslagna 
investeringar på totalt 65 miljarder 
euro. Mer än 60 projekt har fått 
finansiering efter att ha publicerats 
på portalen. Portalen erbjuder även 
andra tjänster och anordnar t.ex. 
evenemang för att knyta kontakter.

Bakgrund

Investeringsplanen för Europa, eller 
Junckerplanen, lanserades i novem-

ber 2014 för att vända investering-
arnas nedåtgående trend och få fart 
på den ekonomiska återhämtningen 
i EU. Målet var att få bort hinder 
för investeringar, synliggöra och ge 
tekniskt stöd till investeringsprojekt 
samt att använda ekonomiska resurser 
på ett smartare sätt. Efsi ställer en 
garanti med stöd i EU-budgeten så att 
EIB-gruppen kan investera i fler och 
oftast mer riskfyllda projekt.

Finansieringen går ofta till mycket 
innovativa projekt eller uppstartsföretag 
utan tidigare kredithistorik. Flera min-
dre infrastrukturprojekt och projekt 
i olika länder kan också slås ihop till 
större. Tack vare Junckerplanen kan 
EIB-gruppen finansiera fler projekt 
med en högre riskprofil än vad som 
vore möjligt utan EU:s budgetgaranti 
och nå ut till nya kunder – tre av fyra 
som får stöd från Junckerplanen är 
nya kunder hos banken.

Den 18 april 2019 godkände Europa-
parlamentet efterföljaren till Juncker-
planen inom EU:s nästa långtidsbudget, 
InvestEU-programmet.

EIB:s ekonomiska avdelning och 
kommissionens gemensamma forsk-
ningscentrum (JRC) har tillsammans 
gjort en makroekonomisk konse-
kvensbedömning som bygger på en 
väletablerad, publicerad och expert-
granskad metod som tagits fram av 
JCR.

Info Express
Källa: Europeiska kommissionen
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Därför blir mötena på jobbet allt fler
Mötena på jobbet blir allt fler, man varför? Svar 
presenteras i ett nyligen avslutat forskningsprojekt.

Arbetslivet organiseras alltmer via 
möten. Även om frekvensen skiljer 
sig åt mellan yrkesgrupper, sker möten 
sammantaget allt oftare, tyder under-
sökningar på. 

Enligt ett nyligen avslutat forsknings-
projekt av forskare från Lunds och 
Malmö universitet, vars resultat 
publiceras i en ny bok, är den ökade 
mötesmängden framförallt  en effekt 
av att samhället på olika sätt blivit 
både mer komplext och demokratiskt. 

Den ökade graden av demokratisering 
tar sig bland annat i uttryck i att 
chefens roll har förändrats och att 
förankringsarbetet med medarbetare 
inför exempelvis ett beslut har blivit 
viktigare. Vilket genererar fler möten.   

Tidigare var arbetslivet mer hierar-
kiskt och chefen kunde i högre grad 
ensam fatta beslut och delegera arbets-
uppgifter, enligt Malin Åkerström. 
Hon är professor i sociologi vid Lunds 
universitet och har skrivit boken 
”Mötesboken - Tolkningar av arbetslivets 
sammanträden och rosévinsmingel” 
tillsammans med sociologen Vesa 
Leppänen och Patrik Hall, professor i 

statsvetenskap vid Malmö universitet.

– Demokratiseringen är både formell, 
genom att allt fler yrkesgrupper måste 
konsulteras inför ett beslut, och informell, 
med förväntade krav på medkonsensus och 
medbestämmande från olika grupper, 
säger Malin Åkerström.

Parallellt har det skett en ökad grad 
av komplexitet i arbetslivet.  Den tar 
sig exempelvis i uttryck att allt fler 
organisationer ska samverka. I 
politiken krävs allt oftare samverkan 
med underordnade aktörer. Ibland 
har organisationer, såsom sjukvår-
den, specialiserats i kliniker så att 
nya underorganisationer i teamform 
måste byggas upp för att undvika 
fördummande ”stuprörseffekter”. 

Koordineringsproblem löser man 
i möten, men frågan om vem som 
slutligen beslutar är ofta otydligt i 
samverkansformer, varför det krävs 
förhandlingar – som också sker i möten.

I offentlig förvaltning har det blivit fler 
chefer. Därtill har antalet administra-
törer, ekonomer, personaltjänstemän, 
kommunikatörer och marknadsförare 

också blivit fler, i både privat och 
offentliga verksamhet. Sammantaget 
arbetar människorna inom dessa yr-
ken ofta via möten.

Den ökade graden av möten leder till 
dominoeffekter i form av ännu fler 
möten, så kallade möteskedjor. Man 
går på morgonmöten, planeringsmöten, 
promenadmöten, för- och eftermöten, 
till exempel. 

I takt med att möten blivit vanligare, 
har också kritiken ökat. Många upp-
lever att de är bortkastad tid eller flyr 
till e-posten och sociala medier under 
tiden. Som ett svar på detta har det 
uppstått en mötesindustri som utlovar 
effektiva, meningsfulla och underhållande 

möten. 

Något som är sig likt sedan tidigare  är 
att möten fortfarande är en maktarena. 
Under själva mötet ges möjlighet att 
demonstrera kompetens och status 
inför de andra mötesdeltagarna. 

Bara att bli kallad på möten är liktydigt 
att vara en efterfrågad och viktig 
person. 

– Folk säger ofta bara ”jag ska på 
möte”. Men man säger inte ”jag ska 
gå och prata i telefon”.

Info Express
Källa: Lunds universitet

Av Kristina Lindgärde

Ungdomsarbetslösheten vänder uppåt

Arbetslösheten fortsätter att öka. I slutet 
av september var 353 000 personer 
arbetslösa, det är 11 000 fler än för 
ett år sedan. För första gången sedan 
2013 ökar nu även antalet inskrivna 
arbetslösa ungdomar (18-24 år) i jäm-
förelse med föregående år. I slutet av 
månaden var ungdomsarbetslösheten 
9,1 procent, en ökning med 0,2 
procentenheter jämfört med i fjol.

– Att ungdomsarbetslösheten ökar 
hänger samman med avmattningen 
i ekonomin. Ungdomar har oftare 
osäkrare anställningsformer vilket 
gör att de kan påverkas i ett tidigt skede 

när konjunkturen mattas av, säger 
Anders Ljungberg, enhetschef på Arbets-
förmedlingen.
Variationerna mellan länen är stor. 
Ungdomsarbetslösheten har stigit i 
tio län, och minskat i tio län,  jämfört 
med för ett år sedan.  Totalt sett är 
arbetslösheten bland ungdomar högst 
i Gävleborgs län där den är 14,3 
procent och lägst i Stockholms län 
där den är oförändrat 6,5 procent.

Arbetslösheten ökar för både unga 
kvinnor och unga män. I slutet av 
september var 10,6 procent av de 
unga männen arbetslösa och 7,4 

procent av de unga kvinnorna.

– Kvinnor tar i högre utsträckning 
gymnasieexamen än män. Vi vet att 
gymnasieutbildningen är en vatten-
delare på arbetsmarknaden. Därför är 
det viktigt att motivera unga till stu-
dier, och särskilt i tider då konjunkturen 
mattas av, säger Anders Ljungberg, 
enhetschef på Arbetsförmedlingen.  

I september varslades 3 900 personer om 
uppsägning. Det är i nivå med genom-
snittet för de senaste tolv månaderna.

Kort om arbetsmarknaden i september 
2019.

Inom parentes anges motsvarande 
siffror för september 2018.

7,0 procent var inskrivna som arbetslösa 
(6,9).* Sammanlagt 353 499 personer 
(342 750).
9,1 procent av ungdomarna 18-24 år 
var inskrivna som arbetslösa (9,0).* 
Sammanlagt 49 265 ungdomar (48 610).

192 822 personer var öppet arbetslösa 
(188 421).
160 677 personer deltog i program 
med aktivitetsstöd (154 329).
30 311 personer anmälde sig som öppet 
arbetslösa (25 812).
29 468 personer fick arbete (33 659).

3 917 personer varslades om uppsägning 
(2 836).
*Andel av den registerbaserade arbets-
kraften.

Fakta om statistiken
Arbetsförmedlingens månadspress-
meddelanden redovisar myndighetens 
verksamhetsstatistik. Redovisning-
en bygger på Arbetsförmedlingens 
registeruppgifter om bland annat in-
skrivna arbetslösa och om nyanmälda 
lediga platser. Arbetsförmedlingens 
arbetslöshetsstatistik redovisar olika 
kategorier av arbetssökande som är 
inskrivna på Arbetsförmedlingen. En 
av dessa är öppet arbetslösa – alltså 
de som saknar, aktivt söker och 
omgående kan ta ett arbete. En annan 
är sökande i program med aktivitets-
stöd. Dessa två grupper benämns 
tillsammans inskrivna arbetslösa. 
Andelen inskrivna arbetslösa anges 
i förhållande till en registerbaserad 
arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhets-
statistik tillhör inte Sveriges officiella 
statistik. Den officiella arbetslöshets-
statistiken redovisas av Statistiska 
centralbyrån (SCB) i deras Arbets-
kraftsundersökning (AKU).

Källa: Arbetsförmedlingens 
verksamhetsstatistik i september 2019.

Ungdomsarbetslösheten ökar för första gången sedan 2013. I slutet av september var 49 000 ungdomar i 
åldrarna 18-24 år inskrivna arbetslösa, vilket är 700 fler än för ett år sedan.
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Vilken typ är du på jobbet?

– Var och en har sin norm, som de tyck-
er är rätt. Men ofta finns det olika upp-
fattningar i gruppen som skaver, säger 
Calle Rosengren, arbetsmiljöforskare 
vid Designvetenskaper.

Tillsammans med Kristina Palm från 
Karolinska Institutet och Ann Berg-
man från Karlstads universitet driver 
han ett forskningsprojekt som stude-
rar hur det flexibla arbetslivet gör att 
gränserna mellan fritid och arbetsliv 
ständigt omförhandlas. I deras studie 
har 50 anställda, främst tjänstemän och 
chefer, vid tre stora företag fört logg-
bok över när de låter privatlivet sippra 
in i arbetet och tvärtom. Och hur det 
får dem att känna sig när de gör det – 
engagerade, kreativa, frustrerade eller 
stressade.

– De flesta verkar må bättre av att ha en 
väl genomtänkt strategi och följa den, 
säger Calle Rosengren, som till ex-
empel tidssepareraren som arbetar ett 
visst antal timmar per dag och sedan 
slutar – oavsett om man inte är färdig 
med en arbetsuppgift eller inte.

Viktigt att gruppen accepterar 
olikheter
Tidigare forskning har visat att något 
av det mest stressreducerande på ar-
betsplatsen är att själv kunna styra över 
hur man utför sina uppgifter. Men för 

att det ska fungera i gruppen är det viktigt 
att det finns en diskussion som skapar 
acceptans för att inte ett sätt måste passa 
alla.

– En totalseparerare blir frustrerad om 
hen tvingas lösa privatrelaterade saker 
på jobbet eller måste ta med jobbet 
hem, där emot stressas en totalintegre-
rare om allt arbete måste ske på arbets-
platsen, säger Calle Rosengren som ser 
sig själv som en inkonsekvent växlare – 
någon som inte bestämt sig för hur han 
ska ha det.
I den egna forskningsgruppen finns 
olika förhållningssätt, men Calle Ro-
sengren menar att det inte är några pro-
blem eftersom man har diskuterat det. 
De som vill skicka mejl kvällar och helger 
kan göra det, men kan å andra inte räk-
na med att tidssepareraren i gruppen 
svarar utanför arbetstid.

Vanligare att sätta gränser
Deras studie visar att de som helt har 
låtit arbete och privatliv flyta ihop blir 
färre.

– Vi ser en trend att totalintegrerare 
byter strategi och väljer att sätta olika 
slags gränser, säger han och tillägger 
att bakgrunden ofta handlar om att man 
har varit stressad, eller nära utbrändhet.

Något som väckt anstöt är de siffror 

som har presenterats med stora rub-
riker i kvällspressen, som menar att 
anställda använder så mycket som två 
timmar av sin dagliga arbetstid till pri-
vat surfande. Calle Rosengren ger inte 
mycket för den statistiken, som de som 
forskare inte lyckas få tillgång till. Han 
menar att det ofta ligger något slags 
övervakningsföretag bakom studierna, 
som gärna vill sälja en digital produkt 
till arbetsgivarna.

– Här finns en viss moralpanik. Att 
surfa en stund eller ha ett kort privat 
samtal kan motsvara det som förr var 
en bensträckare eller kanske en cigg, 
säger Calle Rosengren.

Även inspirerat arbete hemma
I studien såg de också att inspirerat 
arbete även genomfördes hemma och 
på udda tidpunkter. Någon kände sig 
extra kreativ och engagerad en lördags-
kväll, då han förberedde en power-

point. Det blev även tydligt att stress 
under arbetsdagen, oftare än före mo-
biltelefonernas tid, inte sällan hängde 
ihop med privata problem som krångel 
med hämtning på förskolan.

Calle Rosengren menar att arbetslivet 
har förändrats så snabbt att det idag 
finns två olika samexisterande kontroll-
system, som delvis har att göra med vil-
ken generation man tillhör. I en tidigare 
studie som Calle Rosengren genomfört 
framkom att de yngre medarbetarna på 
arbetsplatsen upplevde en frustration 
över att det inte var resultatet av arbe-
tet som främst värderas – utan att vara 
synlig på plats vid sitt skrivbord under 
långa dagar.

– Vi kan inte ha två styrsystem – ett 
tidskontrakt och ett resultatkontrakt 
samtidigt

Källa: Lunds universitet

Skydda hjärnan från kemiska risker på jobbet
Farliga ämnen på jobbet kan påverka hjärnans funktioner som minne eller förmåga till planering. Därför är det 
viktigt att fortsätta förebygga kända kemiska risker, men även se över de nya risker som kan uppstå när arbetslivet 
förändras. Det visar en ny kunskapssammanställning från Arbetsmiljöverket.

På senare år har risken att exponeras 
för kända neurotoxiska ämnen (skadliga 
för nervsystemet) som bly, lösnings-
medel eller mangan i svenskt arbetsliv 
minskat. Men det finns anledning att 
var fortsatt uppmärksam på riskerna, 
visar en ny kunskapssammanställ-
ning från Arbetsmiljöverket som pre-
senteras i dag. Kemiska ämnen på 
arbetsplatser kan vid tillräckligt höga 
nivåer påverka hjärnans kognitiva 
funktioner. Det kan handla om för-
måga till planering och organisation, 
uppmärksamhet, reaktionsförmåga, 
snabbhet i informationsbearbetning 
och språkliga funktioner.

- Det är viktigt att skydda hjärnan mot 
all negativ påverkan i arbetslivet och 
vara medveten om de kemiska risker 
som finns. Det gäller att förebygga, 
se över riskerna och följa instruktio-
nerna. Vi ser också att många gamla, 
kända risker som vi har reglerat blir 
nya risker när de kommer upp i nya 
sammanhang, till exempel när man 
återvinner elektronik, säger Mirja Jo-
hansson, filosofie doktor och Arbets-

miljöverkets specialist i neuropsykologi.

Rapporten sammanställer forskning 
om sju kända neurotoxiska ämnen 
som finns på svenska arbetsplatser 
och dess effekter på hjärnan. Hit hör 
bland annat bly, lösningsmedel, alu-
minium, oorganiskt kvicksilver och 
mangan. Forskningen visar att det 
inte är farligt att utsättas för de mäng-
der som kan förväntas vid normala 
arbetsförhållanden, om gränsvärden 
och instruktioner följs. Men hög, 
kortvarig exponering eller längre, 
upprepad exponering även vid relativt 
låga nivåer kan leda till påverkan av 
hjärnans funktioner.

- Det handlar om en nedsättning av 
de kognitiva funktionerna för grup-
per av människor, som kan vara svår 
att upptäcka hos en individ. Men det 
kan ge betydande problem, inte minst 
i ett arbetsliv som ställer allt högre 
krav på just minne, uppmärksamhet 
och andra kognitiva förmågor. Därför 
är det viktigt att inte släppa garden, 
utan att fortsätta utveckla tidiga 

förebyggande åtgärder och minska de 
doser som man exponeras för i arbetet, 
säger Gunilla Wastensson, överläkare, 
medicine doktor, som är en av förfat-
tarna till rapporten.

Kända neurotoxiska ämnen förekom-
mer i många olika branscher och det 
finns gränsvärden och regler för hur 
de ska hanteras för at t minska 

riskerna. Forskarna pekar på vikten 
av att förebygga de nya risker som kan 
uppstå. Ett exempel är återvinningen 
av elektriska produkter och batterier, där 
flera yrkesgrupper riskerar att komma 
i kontakt med kända farliga ämnen i 
nya sammanhang.

Info Express
Källa: Arbetsmiljöverkets

Arbetsmiljö. Vem är du – en separerare eller kanske en 
integrerare? Mobiler och bärbara datorer har skapat ett 
arbetsliv där det är möjligt att jobba när och var som helst.
I en stor studie har arbetsmiljöforskare identifierat hur 
sju olika personlighetstyper sätter gränser – eller inte – 
mellan arbete och fritid.

Kemiska risker är vanliga på många arbetsplatser. Det är arbetsgivarens ansvar att förebygga riskerna.
Foto/källa: 

Arbetsmiljöforskaren Calle Rosengren studerar hur gränserna mellan fritid och arbete flyter ihop i da-
gens flexibla arbetsliv. Foto: Jenny Loftrup
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Flüggerkoncernen samlar sin 
skandinaviska produktion i 
Danmark – stänger i Sverige

På grund av större efterfrågan på mer 
miljövänliga produkter och ökade 
regleringar investerar koncernen 200 
miljoner danska kronor i sin produktion, 
och som ett led i detta samlas produk-
tionen i jylländska Kolding. 44 tjänster 
i Sverige avvecklas, vilket motsvarar 
cirka 10 procent av Flüggers totala 

personalstyrka i Sverige.

Det är dock inte all produktion som 
flyttas till Danmark. Under sommaren 
2019 påbörjade Flügger etableringen 
av en ny spackelanläggning i Sverige, 
som förväntas stå klar 2021. 

Källa: News Øresund

 Från 2022 kommer den danska färgproducenten Flüggers 
skandinaviska färgproduktion att samlas på en anläggning i 
Danmark. Därmed stängs produktionen av färg i Bollebygd 
i Sverige, skriver Flügger Group A/S i ett pressmeddelande.

Den danska färgproducenten Flügger samlar sin skandinaviska färgproduktion i Danmark och stänger i Sverige. Foto: Flügger

Danska tidningskoncernen JP/Politikens Hus blir delägare i 
HD-Sydsvenskan
JP/Politikens Hus blir delägare i Sydsveriges största medieföretag HD-Sydsvenskan och tar även en plats i bolagets 
styrelse. Det står klart efter en affär mellan JP/Politikens Hus och Bonnier News, som äger HD-Sydsvenskan. Affären 
innebär att HD Sydsvenskan tar över ägarskapet av Lokaltidningen, med 28 svenska lokaltidningar, som de senaste 
18 åren har haft danskt ägarskap. Det skriver bolagen i ett pressmeddelande. JP/Politikens Hus blir genom affären 
ägare till 7,3 procent av HD-Sydsvenskan som ger ut dagstidningarna Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad samt 
gratistidningen Hallå.

JP/Politikens Hus blir delägare i 
Sydsveriges största medieföretag 
HD-Sydsvenskan och tar även en 
plats i bolagets styrelse. Det står klart 
efter en affär mellan JP/Politikens 
Hus och Bonnier News, som äger 
HD-Sydsvenskan. Affären innebär 
att HD Sydsvenskan tar över ägarskapet 
av Lokaltidningen, med 28 svenska lo-
kaltidningar, som de senaste 18 åren 
har haft danskt ägarskap. Det skriver 
bolagen i ett pressmeddelande. JP/
Politikens Hus blir genom affären 
ägare till 7,3 procent av HD-Syd-
svenskan som ger ut dagstidningarna 
Sydsvenskan och Helsingborgs 
Dagblad samt gratistidningen Hallå.

Genom affären tar den danska medie-
koncernens vd Stig Ørskov även plats 
i HD-Sydsvenskans styrelse.

”Det har varit ett stort nöje att bedriva 
lokaljournalistik i Sverige. Men det är 
ett lika stort nöje att Lokaltidningen 
nu blir en del av Sydsveriges största 
medieföretag. Vi har det största 
förtroende för HD-Sydsvenskan och 
ser fram emot att bli delägare”, säger 
Stig Ørskov, VD JP/Politikens Hus, i 
en kommentar.

”Vi ser fram emot att samarbeta med 
JP/Politikens Hus för att skapa för-
utsättningarna för fortsatt framgång 
för HD-Sydsvenskan” kommente-
rar Anders Eriksson, vd för Bonnier 
News och för HD-Sydsvenskan, affären.

JP/Politikens Hus är sedan tidigare 
minoritetsägare i Bonnierkoncernens 
danska affärstidning Børsen. 

Källa: News Øresund

Skanna och lysna på 
SoundCloud-appen 

Fokus på branscher i ny säsong av Skatteskolan
Nu startar säsong 3 av Skatteskolan – en podcast för 
företagare . Den här gången är det fokus på branscher. 
Skatteskolan hjälper företag att reda ut frågor om 
skatt, moms och avgifter.

Branscherna som lyfts i podden är; 
Bygg, Inf luencers, bloggare och 
gamers, Restaurang och besöksnäring, 
Kulturella och kreativa näringar och 
Transport.

-Nytt för säsong 3 är att varje 
branschavsnitt följs av ett eller flera 
kortavsnitt där vi enbart fokuserar på 
en sak, exempelvis personalliggare 

och kassaregister. Kort och koncist 
för dig med lite tid och som vill ha 
fakta i en särskild fråga, säger Anders 
Nyberg, programledare för Skatte-
skolan.

Under säsong 3 släpps nya avsnitt 
varje onsdag och fem veckor framåt. 
Det första avsnittet släpps i dag 16 
oktober. 

Skatteskolan finns där du hittar pod-
dar och på verksamt.se. Sedan den 
första säsongen släpptes har Skatte-
skolan haft 91 000 lyssningar.

På verksamt.se finns även de två 
första säsongerna av Skatteskolan:

Skatteskolan Säsong 3, 
avsnitt 1 - Bygg

Skatteskolan 
säsong 2

Skatteskolan 
säsong 1

JP/Politikens Hus blir delägare i HD-Sydsvenskan. Foto: News Øresund

Shoppingturismen i Sverige fortsätter växa – branschen 
omsatte 337 miljarder 2018

Två procent av alla utländska kortköp 
sker med kinesiska kort, men i gengäld 

handlar kineserna för i genomsnitt 
1 056 kronor per köp. Danskarnas 

Turismbranschen omsatte 337 miljarder kronor i Sverige, 
och snabbast ökning sker bland de utländska besökarna. 
Det visar en ny rapport från Svensk Handel. Danskarna 
står för 9 procent av alla utländska kortköp i Sverige, men 
den största gruppen kommer från Norge som står för hela 
25 procent av alla utländska kortköp.

genomsnittsköp har ökat mest av alla 
nationaliteter. 2018 handlade danskar 
i genomsnitt för 470 kronor per köp, 
en ökning med 10 procent sedan 2017.

Merförsäljningen i Malmö, det vill 
säga köp i detaljhandeln genomförda 
av andra än de som är folkbokförda i 
kommunen, uppgick till 2,9 miljarder 
kronor 2018. Detta kan jämföras med 

8,2 miljarder i Stockholm och 5,5 
miljarder i Göteborg. Detaljhandeln 
står för omkring 30 procent av den 
sammanlagda turismkonsumtionen, 
medan resor och transporter är den 
största utgiftsposten för turisterna. 

Info Express
Källa: News Øresund  

Turister på sightseeingbåten Rundan i Malmö. Foto: News Øresund

Källa: www.verksamt.se
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Njurbyten, flyktingplaceringar och skolval. Skilda saker med den gemensamma 
nämnaren att med digitaliseringens nya verktyg går det att spara såväl tid som 
pengar – och rädda liv.

– Jag gillar inte när jag ser saker 
som är fel och som forskningen kan 
rätta till. Då är det upp till mig att 
ta mitt ansvar och berätta för politi-
ker och beslutsfattare hur det skulle 
kunna lösas, säger Tommy Anders-
son, professor i nationalekonomi 
och algoritmmakare.

Året var 1992. Räntorna skenade, 
folk blev arbetslösa och kunde inte 
betala sina lån. Mitt i krisen vakna-
de den skoltrötte Tommy Anders-
sons intresse för nationalekonomi.

– Det var så många människor som 
påverkades och det gjorde att jag 
ville ta reda på hur det hade kunnat 
hända, säger Tommy Andersson.

Han doktorerade på prissättning i 
början av 2000-talet, men kom så 
småningom in på matchningsteori. 
De senaste åren har han tillsam-
mans med kollegor matchat elever 
med skolplatser, njurdonatorer med 
lämpliga mottagare och flyktingar 
med regioner där deras chanser till 
jobb är som bäst.

– Jag gillar att tänka fritt och den 
frihet under ansvar som finns inom 
akademin. Men det är lite slumpar-
tat att det blev så mycket policy-
tillämpningar. Ofta är det så att en 
modell för ett land inte passar ett 
annat, utan allt måste anpassas. När 
det gäller njurbytesprogrammet är 
det till exempel så att man i USA 
använder andra läkemedel vid njur-
transplantationer än i Sverige och då 
behöver vi göra egna anpassningar.

Första trepartsbytet av njurar

Förra året var det dags för det för-
sta trepartsbytet av njurar i Sverige. 

Sex operationer utfördes parallellt 
och njurarna transporterades i ilfart 
mellan sjukhusen.
– Det har varit ett lyckat första år 
där vi kört skarpt med njurmatch-
ningen. Vi har snabbt nått en hög 
nivå. Det är ganska häftigt, säger 
Tommy Andersson.

– Nu har vi gått över i nästa fas, där 
den svenska databasen slagits ihop 
med den danska. Den är världsunik 
i det att den spänner över statsgrän-
serna. På sikt hoppas jag på en skan-
dinavisk databas.

Algoritmiskt beslutsfattande

Tommy Andersson ser många möj-
ligheter till effektiviseringar med 
hjälp av algoritmiskt beslutsfattan-
de och inte minst, att besluten kan 
fattas på bästa sätt, på bästa möjliga 
grund.

Ett sådant fall är placering av flyk-
tingar. 2015 kom 160.000 asylsö-
kande till Sverige och Tommy An-
dersson frågade sig vad han kunde 
göra för att bidra.
   Resultatet blev ett internationellt 

Algoritmmakaren som räddar liv Metall – nästa koldioxidneutrala bränsle?

I kampen mot klockan och i jakten på 
att hitta klimatsmarta alternativ till 
fossila bränslen, får världen nu se sig 
om efter fler alternativ till sol-, vind- 
och vattenkraft, enligt Marcus Aldén. 

Han är professor i förbränningsfysik 
vid LTH, Lunds universitet och verk-
sam i en miljö som huserar världsunik 
laserutrustning. Där jobbar forskare 
med att ta reda på hur olika typer av 
förbränning fungerar – samt vad som 
krävs för att de ska fungera renare 
och effektivare.

Gruppens kompetenser inom laserdi-
agnostik används också i helt andra 
områden, exempelvis för att mäta 
syrehalten i nyfödda barns lungor.

34 miljoner i ryggen
Nyligen fick Marcus Aldén 34 miljoner 
från Knut och Alice Wallenbergs stif-
telse för att bland annat studera hur 
förbränning av järn, kisel och alumi-
nium i pulverform fungerar. Projektet 
är grundvetenskapligt, men om det 
visar sig att metallerna går att tämja 
kan resultaten få stor praktisk nytta.

– De här metallerna har i stort sett 
samma energiinnehåll som fossila 
bränslen och energiomvandlingen 
sker med hög effektivitet, säger Marcus 
Aldén.

Ett slutet kretslopp
En bärande idé är i konceptet med 
metallförbränning är att ta ett hel-
hetsperspektiv. Resterna tas om hand. 
När exempelvis järn har brunnit med 
syret i luften och blivit järnoxid kan 
pulvret via ”grön” elektrolys renas till 
järnspån igen.

Marcus Aldén och hans kollegor 
kommer att arbeta med Eindhovens 

tekniska universitet. Där byggs just 
nu ett stort nationellt centrum för 
att undersöka hur detta slutna, gröna 
kretslopp fungerar.

Utöver dessa två forskargrupper 
finns det bara en handfull grupper i 
världen på området, bland annat vid 
McGill-universitet i Montreal i Kanada. 
Lundaforskarna arbetar även med 
denna grupp.

En annan sida av att använda metall 
som bränsle är att låta det reagera 
med het vattenånga med huvudsyftet 
att producera vätgas, H2, som i in sin 
tur kan användas för koldioxidfri 
förbränning.

Ammoniak kan också bli ett grönt 
bränsle
I projektet ingår också att studera po-
tentialen med ammoniak som bränsle, 
som vid förbränning inte heller släpper 
ut koldioxid.  

– Det är egentligen ett rätt så dåligt 
bränsle med låg förbränningshastighet 
och energiinnehåll, men som har börjat 
bli intressant eftersom det inte släpper 
ut någon  CO2. För att kompensera de 
bristande förbränningsegenskaperna 
kommer även sameldning med vätgas 
att studeras. 

Kan underlätta för svensk industri 
att tillverka vätgas
Om det visar sig att det går att 
använda ammoniak och metaller 
skulle detta vara av stort intresse för 
svensk industri som behöver alternativa 
bränslen och vätgas istället för fossila 
bränslen. 

Och för kraft- och värmeproduktion 
samt sjöfart kanske ammoniak eller 
metallpulver kan hjälpa till att ersätta 

dieseln.
Om metaller skulle visa sig fungera 
som bränsle och energibärare samt 
för att framställa vätgas, kan det även 
hjälpa till att reducera behovet av 
import av bensin, diesel och naturgas. 
Det skulle göra Sverige mindre sårbara. 

– Men jag vill inte översälja detta och 
ge bilden av att vi om tjugo år står och 
skyfflar in järnpulver i en motor. Det 

Forskare ska undersöka om några av jordskorpans 
vanligaste metaller kan komma att tjänstgöra som kol-
dioxidneutrala bränslen. Efter förbränning kan de, i 
ett slutet grönt kretslopp via elektrolys, bli metall igen. 
Även ammoniak och biobränslen ska studeras.

kanske visar sig mycket komplicerat 
och inte fullt så praktiskt genomför-
bart. Eller så är det jättehett, vi får se. 
Oavsett så befinner vi i oss i ett läge 
med en ökande CO2-halter i atmosfären. 
Det gör att vi måste studera lite mer 
exotiska energialternativ, säger Marcus 
Aldén.

Info Express
Källa: Lunds universitet

Med hjälp av laserstrålar kan forskare blicka in i flammans innersta och ända ner på molekylnivå få reda på 
vad som sker när olika bränslen förbränns. Härnäst ska de testa järn, kisel, aluminium och ammoniak, bland 
annat. Bild: Henrik Bladh.

forskarsamarbete och programvaran 
Annie MOORE. Med hjälp av 
maskininlärning kan Annie hitta 
de optimala platserna för flyktingar 
vad gäller jobb, skola och sjukvård. 
Programmet används redan av en 
frivilligorganisation i USA och 
ytterligare två organisationer är 
intresserade.

Sedan hösten 2015 pratar Tommy 
Andersson då och då med represen-
tanter från Migrationsverket i Sveri-
ge. Men det går trögt och tillgången 
på kvalitativa data är knapp.
– Jag hoppas fortfarande på att de 
ska vilja använda programmet. Men 
kanske är det så att incitamenten till 
att effektivisera verksamheten är 
större i USA.

Svenska skolval

Den tredje delen i Tommy Andersson 
algoritmiska samhällsmatchmaking 
är svenska skolval. För tre år sedan 
stack han ut hakan i Sydsvenskan 
och sa sig kunna lösa Lunds kom-
muns skolplaceringar på en timme.

– Där har det börjat hända grejer. 
Jag och några kollegor hjälpte Lund 
med skolplaceringsbiten inför senaste 
skolvalet. De räknade själva ut 
avstånd i form av elevernas skolväg 
med hjälp av en algoritm som de har 
utvecklat.

Kommunen sparade 600 timmar 
och kunde skicka ut besked till elev-
erna och deras föräldrar fyra veckor 
tidigare än vanligt.

– Det hela är del av en allmän 
digitaliseringsprocess, men det 
är ett bra exempel på att även en 
kommun kan spara tid och pengar på 
att använda sin data på ett smart 
sätt.

Info Express
Källa: Lunds universitet

Tommy Andersson, professor i nationalekonomi och algoritmmakare. 
Foto: Charlotte Carlberg Bärg
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Diktatorers hatkärlek till internet
Tillgången till internet gör det mindre troligt att protester bryter ut inom diktaturer. Men när protesterna väl har 
startat kan internet vara ett viktigt verktyg för att hålla igång mobiliseringen i närområdet, men också att få den att 
sprida sig till andra delar av landet. Det visar forskning från bland annat Uppsala universitet som nu presenteras i en 
ny bok, The Internet and Political Protest in Autocracies.

- Vår forskning visar att tillgänglighe-
ten till internet kan ge stora fördelar 
men också ha stora negativa konse-
kvenser för den politiska ledningen 
i en diktatur. Helt klart används tek-
nologin i många länder till att trycka 
ner den politiska oppositionen, men 
under vissa omständigheter kan den 
hjälpa motståndsrörelser, och i förläng-
ningen, undergräva diktaturerna, 
säger Espen Geelmuyden Rød, post-
doktor vid institutionen for freds- och 
konfliktforskning vid Uppsala universitet, 
som skrivit boken tillsammans med 
Nils B. Weidmann, professor vid The 
Department of Politics and Public 
Administration vid Universitetet i 
Konstanz, Tyskland.

Moderna proteströrelser, allt från 
den arabiska våren till Fridays for 
Future och de nuvarande protester-
na i Hong Kong, går nästan inte att 
föreställa sig utan modern digital 
teknik. Dessa rörelser organise-
rar sig själva, mobiliserar stöd och 
sprider sina meddelanden digitalt. I 
världen av idag utgör digitala verktyg, 
allt från säkra meddelandeappar till 
direktanslutna forum och chattrum, 
en betydande del av en proteströrelses 
relativa framgång.

- Samtidigt kan autokratiska system 
som Kina ofta kraftigt begränsa 
användningen av internet. Det finns 
mycket som tyder på att det också är 
en framgångsrik strategi. Genom 
att undertrycka och kontrollera 
informationsspridningen samt identi-

fiera grupper innehållande potentiellt 
“farliga” individer ger den definitivt 
resultat, säger Espen Geelmuyden 
Rød.

När samhällen moderniseras, sprids 
internetteknik – men i motsats 
till demokratier är spridningen av 
teknik under autokratiska regimer till 
stor del statligt kontrollerad. Detta 
ger autokratiska regimer många nya 
användbara verktyg, vilket resulterar 
i ökad övervakning och censurkapacitet.

I boken The Internet and Political 
Protest in Autocracies beskriver fors-
karna hur en större internetspridning 
minskade förekomsten av protester 
på lång sikt. Men när en politisk 
mobilisering väl har etablerat sig kan 
den spridas snabbt via direktanslutna 
kanaler som är svåra att begränsa. Så 
när protester blossar upp trots ökat 
förtryck, kan dessa protester förväntas 
få fart mycket snabbare och allmänt i 
starkt digitaliserade samhällen.

- Att införa och bygga ut digital teknik 
i autokratiska samhällen har när allt 
kommer omkring visat sig vara 
något av ett tveeggat svärd. Internet 
används uppenbarligen som ett medel 
för förtryck i många autokratier. Men 
det kan också bli ett medel för 
frigörelse under de rätta omständig-
heterna, säger Nils Weidmann.

Det kan inte råda något tvivel om att 
informationsteknikens uppgång har 
haft en djupgående inverkan på auto-

En växande global elit flyger tusen gånger 
mer än genomsnittet
En ny rapport har kartlagt tio internationella offentliga 
personers flygvanor under ett år. Resultatet visar på 
enormt stora koldioxidutsläpp, flera tusen gånger mer 
än genomsnittet. Slutsatsen är att global mobilitet är 
intimt förknippad med en växande elits livsstil och 
identitet – och därför svår att ändra.

Känslan av flygskam har mer eller 
mindre spritt sig till stora delar av 
befolkningen, i alla fall i Sverige.

En ny studie visar dock att internationellt 
kända, köpstarka personer knappast har 
ändrat sin livsstil. Åtminstone inte de tio 
mer eller mindre slumpvalda personer, 
från fyra kategorier, vars flygresande 
en grupp forskare från Lunds universitet 
noggrant kartlagt under ett års tid, år 
2017.

Allra mest flög Bill Gates som släppte ut 
1600 ton CO2, följt av Paris Hilton och 
Jennifer Lopez på 1260 ton respektive 
1050 ton. Minst flög Emma Watson, som 
släppte ut 15 ton CO2.

Det globala genomsnittet på utsläpp 
från flygtrafik ligger på inte ens 100 kg 
per person och år.

Enligt forskarna är de analyserade 
personernas beteende inte unikt utan 
finns hos många andra ekonomiska, 
politiska och kulturella eliter och blir 
synlig i bland annat den globala 
ökningen av privata flygplan.

– FN fokuserar i det globala klimatavtalet 
på nationella utsläppsminskningar 
genom att de produkter och tjänster vi 
konsumerar skall bli mer klimatsmarta. 
Flygskamsdebatten fokuserar däremot 
på individens ansvar att konsumera 
mindre och mer miljövänligt. Detta 
drar uppmärksamhet till de globala eliter-
nas förbrukning, säger Stefan Gössling, 
professor i turism vid institutionen för 
service management vid Lunds universitet 
och huvudförfattare.

Samhället behöver förhålla sig till en 
utveckling där en mindre grupp av 
“superemitters”, alltså individer som 
driver upp utsläppsnivåerna på grund 
av deras energiintensiva livsstilar, står 
för en stor och växande del av de totala 
utsläppen.

– Dessutom har dessa personer hög status 
och är en förebild för många. Deras 
livsstil är normsättande och identitets-
stiftande. Framför allt unga människor 
drömmer om att resa världen runt på ett 
liknande sätt, utan att behöva bekymra 
sig om pengar. En minoritet har börjat 
låta engagemanget ge konsekvenser i 

det egna beteendet genom att sluta eller 
minimera flygandet. Greta Thunberg 
och rörelsen ”Friday for Future” är 
både ett exempel på konsekvens och 
pådrivare av denna utveckling. Greta 
Thunberg är också viktig då hon bidragit 
till att etablera en ny norm.

Att välja bort flyget är en förhållandevis 
ny social norm, enligt Gössling. Tidigare 
var det en debatt mellan ett fåtal individer, 
nu har det vuxit till en samhällsdebatt, 
även utanför Sverige.

– Vi gjorde exempelvis en undersökning 
på Facebook som publicerades 2016, 
och en mycket stor del av alla uppda-
teringar handlade om resor. Det var 
statushöjande att kunna visa att man 
gjort många resor. En debatt om 

klimateffekterna fanns däremot inte. 
Vi ser nu en ändring på detta.
Så här gick forskningen till: Tio kända 
personers konton på Instagram, Twitter 
och Facebook granskades. Alla inlägg 
relaterade till resor samlades, och start-
punkt/resmål bestämdes. Flygkilome-
terna och utsläppen beräknades genom 
en analys av de mest direkta flygsträckorna. 
Med detta som underlag, och flygplan-
styperna som användes, beräknades 
utsläppen.

När det gäller urvalet, prövade sig fors-
karna fram uppnå en jämn fördelning 
mellan kategorierna affärsmän, idrottare, 
konstnärer, artister. Arbetet påbörjades 
våren 2018.

Källa Lunds universitet

Omtalade berättelsen om Åsa och näringslivshöjdaren i 
EN HALV MAN kommer som ljudbok den 28 oktober

Åsas Ahlunds omtalade berättelse om hennes relation 
med näringslivshöjdaren Anders i EN HALV MAN 
kommer som ljudbok den 28 oktober. Medförfattaren 
Lena Bivner debuterade 2018 med HELVETET JAG 
KALLADE KÄRLEK.

När läraren Åsa träffar näringslivs-
höjdaren Anders är hon till en början 
inte alls intresserad. Han är inte hennes 
typ och har både fru och barn.

Men Anders väcker något hos henne, 
får henne att känna sig viktig, skrattar 
åt hennes skämt och när hennes telefon 
dagligen fylls av hans kärleksfulla 
sms, trillar hon till slut dit.

De inleder en passionerad relation, 
som också kantas av djup vänskap, 
men snart inser Åsa att det är mycket 
som inte stämmer. De allt mer osan-
nolika lögnerna tvingar henne till slut 
att börja ifrågasätta hans löften om att 
det ska bli dom. Och snart går det upp 

för henne att han lever ett dubbelliv.

Det här är Åsas berättelse om kärlek, 
lögner och svek i näringslivets 
yttersta toppskikt. Anders heter i själva 
verket något annat. 

Recensioner

”En rak bok i både språk och histo-
ria. Både tänkvärd och obehaglig” 
Enfiktivresa

En halv man kommer som ljudbok 28 
oktober. Uppläsare Charlotta Jonsson

Info Express
Källa: Ordberoende förlag

Foto: Pixabay

Espen Geelmuyden Rød, postdoktor vid institutionen for freds- och konfliktforskning.
Foto: Chris Chau

Nils B. Weidmann, professor vid The Department of Politics and Public Administration vid 
Universitetet i Konstanz. Foto: Inka Reiter

kratiska regimer och sociala rörelser. 
Men i många fallstudier råder en rela-
tiv brist på jämförande analyser som 
undersöker det komplexa samspelet 
mellan autokratiska regimer, demon-
stranter och digital teknik. Den nya 
boken syftar till att ge ett komplicerat 
svar på en enkel fråga: Borde diktatorer 
älska eller hata internet?

- För att visa detta behövde vi göra en 
mer noggrann granskning än vad som 
gjorts i de flesta studier hittills. Så i 
stället för att utföra en analys på land-
nivå, gick vi djupare in och studerade 
hur internetuppkoppling påverkade 
förekomsten av protest, men även 
dess varaktighet, på stadsnivå. Vi ville 
också studera andra betydelsefulla 
aspekter: Hur snabbt och hur långt 
sprids protesterna mellan städer? Hur 
reagerar autokratiska regimer och hur 
påverkar dessa reaktioner ett eventuellt 

återupptagande av protesterna? Det 
var en omfattande uppgift, säger Nils 
Weidmann.

För att bedriva sin forskning samlade 
författarna således inte bara in nya 
uppgifter om politiska protester 
i autokratier utan utvecklade även 
en ny metod för att beräkna inter-
netspridningen på stadsnivå. Deras 
databas ‘Mass Mobilization in 
Autocracies Database’ finns till-
gänglig på nätet för forskarvärlden 
och har redan uppmärksammats med 
ett hedersomnämnande i samband 
med 2019 års utdelning av priset för 
bästa databas, Lijphart/Przeworski/
Verba Dataset Award, från APSA:s 
sektion för jämförande politik (Ame-
rican Political Science Association’s 
Comparative Politics Section).

Källa: Uppsala universitet

En halv man kommer som ljudbok 28 oktober. Uppläsare Charlotta Jonsson
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HOROSKOP-NOVEMBER 2019 
Vädur
Inre styrka, spontan energi, självförtroende
  Varje Vädur visar sin oförsonlighet i no-
vember. Allt du vill ha får du. Du är inte 
rädd för att spela kallhamrad, men om du 
inte är försiktig kan du skada någon du 
verkligen älskar.
  November lovar ökad aktivitet på jobbet 
igen till väduren. Men nu har du en käns-
la av perspektiv och är mästare i din egen 
tid. Det är därför du går igenom dessa dagar 
utan problem alls. Din skicklighetsgrad kan 
till och med locka uppmärksamheten hos 
överordnade. Det kan finnas några mindre 
konflikter i relationer. Men det är verkligen 
inget dödligt.
  Du är självsäker i det du gör, på sätt lyck-
as du övertyga många människor och även 
inspirera dem.
  Ägna lite tid åt ditt hem. Ett mysigt hem får 
dig att må mycket bättre.
  Du borde försöka stärka ditt immunför-
svar. De är du är väldigt känslig nu. Men 
förlita dig inte på konstgjorda produkter.

Oxen 
 Stark och envis, men praktisk och beslut-
sam
  Ankomsten av november ger dig mycket 
mental energi som hjälper dig att accepte-
ra massor av information utan att bli trött. 
Oxen ska använda denna energi i sitt arbete, 
där det hjälper honom att uppnå stor fram-
gång. Men var försiktig, eftersom stress kan 
orsaka hälsoproblem.
  November kommer att ge arbetsfördelar 
till Oxen. På grund av de högutvecklade 
kommunikationsförmågan kan du enkelt 
skapa affärskontakter. Därför kan du med-
föra betydande intäkter till ditt företag. Din 
framgång kommer inte att gå obemärkt. Det 
är viktigt att vara ödmjuk och inte låt den 
komma till ditt huvud.
  Frisk luft kommer få dig att må bättre. Är 
du inte intresserad av sport så ta åtminstone 
en promenad.
  Hälsa är viktigare än träning. Pressa dig 
inte över gränserna eller en skippad dag kan 
betyda så mycket mer.

Tvillingarna
Kommunikativ och artig karaktär med ett 
sinne för humor och kreativitet
  November väcker allvar och bringar det 
till ditt liv. Under denna period kan Gemi-
ni glömma ilska, passion och entusiasm, så 
det är möjligt att andra människor uppfattar 
det som orimligt. Det enda som är värt att 
kämpa för är rättvisa. Du står upp för andras 
rättigheter och du stör inte med något annat.
  I november kan Tvillingen förlita sig på 
familjestöd. Eventuella problem kan över-
vinnas lättare om du inte är den enda som 
måste bära bördan. Låt människor runt om-
kring dig hjälpa dig. Under denna period 
kan moodiness också inträffa. Frustrationen 
kan ventileras genom att göra sport.
  Bli inte arg eller ledsen för att du inte kla-
rar av en uppgift. Det kan hända vem som 
helst.
  Din yin och yang är i balans just nu, du 
utstrålar positiv energi.

Kräftan 
Emotionell men mottaglig karaktär, lynnig 
och avvaktande
  Kall november kan innebära slagsmål och 
konflikter i ditt liv och det kan vara svårt för 
dig att hantera. Liksom varje Kräfta har du 
ett mycket känsligt temperament och du vill 
hellre springa bort från sådana situationer 
till böcker och utbildning. Men undertryck 
inte dina känslor, det kan orsaka allvarliga 
hälsoproblem.
  För kräftan kommer november att vara en 
positiv period, stjärnorna kommer särskilt 
att gynna långsiktiga relationer. De kommer 
att blomstra nu. Det ömsesidiga förtroendet 
mellan dig och din partner kommer att bli 
starkare och starkare. Kanske nu är det dags 
att ta nästa steg. Bara skingra din rädsla och 
ta ansvar. I idrott kommer du göra bra nu 
också.
  Du kan börja resan mot en högre position 
på jobbet. Din väg är vidöppen.
  Du är full av skämt och sprider en positiv 

energi omkring dig.

Lejonet
Modig, självförtroende, bestämd och öppen 
är lejonet

Under hösten i höst måste Lejonet vara 
försiktigt med sin tanklöshet, som Solen i 
Skorpionen har skänkt honom. Du bör styra 
hur du pratar med människor. Eftersom du 
djupt kan skada någon som du uppskattar. 
Du bör agera ut din frustration genom nå-
gon sport.
  I november kan du se fram emot välstånd 
och harmoni, som kommer att fås av stjär-
norna i relationerna. Nu är det den perfekta 
tiden för Lejonet att ta nästa steg. Du kan 
också förvänta dig utmärkta familjeförhål-
landen. Mindre tvister, som kan uppstå, 
kommer att lösas på nolltid.
  Det är hög tid att göra dig av med dåliga 
vanor. Stjärnorna gynnar dig nuförtiden.
  Dina fysiska och mentala förhållanden 
är balanserade och det är precis så det ska 
vara.

Jungfrun 
Försiktig, uppmärksam men intelligent och 
noggrann är jungfrun
  Under den senaste höstmånaden borde 
Jungfrun vara försiktig med stress. Så snart 
som november kommer, är du mer mot-
taglig för hälsoproblem, särskilt matsmält-
ningsbesvär. Du bör inte överbelasta dig 
själv i arbetet och alternativt kan du prova 
några avkopplande aktiviteter som medita-
tion, morgonyoga eller läsning.
  I karriären har Jungfrun en chans att visa 
vad som finns kvar i dem igen. Mycket ljust 
tänkande, som kommer att hämtas till no-
vember, hjälper dig när du löser även de 
mest komplicerade uppgifterna. Det kom-
mer att vara en bit tårta till dig. Din energi 
kan användas i sport, det är värt att investe-
ra i kroppen.
  Du har chansen att tjäna mycket pengar 
och erhålla material vinning. Ta den här 
chansen och släpp henne inte.
  Din sinnesstämning är inte särskilt bra, 
men var inte desperat. Lägg tid på någon-
ting du tycker om. Stanna kvar sent på job-
bet och tänk inte för mycket.

Vågen
Rättvis, sympatisk, harmoni och intellekt
  I november vill Vågen spendera mycket 
tid till läsning. Merkurius i Skorpionen ger 
dig mycket mental energi, så det är lätt för 
dig att hämta ny information, även fram till 
midnatt. Denna hobby ger dig förmodligen 
någon med samma intressen. Vem vet, det 
blir kanske en stor kärlek.
  I november kommer långsiktiga relationer 
att trivas. Den förtroende du har byggt hela 
tiden kommer nu att ge frukter. Om du är 
redo för nästa steg, nu är det rätt tid. En-
ligt horoskopet bör Vågen inte glömma sina 
vänner. De kanske tar din personlåga per-
sonligen.
  Var tålmodig och stressa inte med att bli 
klar med dina arbetsuppgifter. Det är inte 
värt det.
  Det var längesen du läste en bok. Ge det en 
chans. Du kommer se att det är kul.

Skorpionen 
Observant kämpe, förutseende och empa-
tisk mot andra
  Under kalla och korta dagar, vilket novem-
ber medför, kan nästan alla Skorpioner för-
svara sig mot depression. I dessa situationer 
kan du förvänta dig stöd från familj och 
dina närmaste vänner. Planera inte några 
stora fester; det är bättre att du går på bio el-
ler kopplar av hemma genom att spela kort.
  Horoskopet rekommenderar att i novem-
ber är det definitivt inte en bra idé att locka 
frustration på din andra hälften. Du förstör 
bara den harmoni du nyligen upptäckt igen. 
Situationen blir lugn på jobbet, så du kan 
spendera din tid på att planera jul. Under 
denna period lovar stjärnorna också stark 
hälsa till Skorpionerna.
  Du behöver mycket mer ro för att jobba än 
vanligt, låt inte dina kollegor distrahera dig 
med deras prat.

KORSORD

  Du har inte haft möjlighet att träffa hela 
din familj på länge nu. Visa lite initiativ och 
organisera en släktträff.
  Inte konstigt att du mår jättebra, din kropp 
frodar din livsstil.

Skytten 
Målmedveten, energisk och fylld med läng-
tan och ansträngning
  Skytten är naturligtvis ett mycket socialt 
tecken, så han gillar att ha kul. Så det är inte 
ett problem att kommande november driver 
honom ut till att träffa folk. Men avgörande 
är, tvinga dig inte in i någonting, speciellt 
om du inte mår bra. En liten förkylning kan 
leda till stor influensa.
  I november kan Skytten förvänta sig po-
sitiv energi, främst inom deras intellektu-
ella område. Under den rationella perioden 
kommer du att kunna sortera dina priorite-
ringar och kommer inte att frukta ännu mer 
komplexa problem. Situationen i din familj 
kommer att vara harmonisk. Du kan lita på 
att människor som ligger närmast dig kom-
mer att låna dig en hjälpande hand när du 
behöver det.
  Denna dagen har de bästa förutsättningar-
na för intellektuellt baserade aktiviteter. Ta 
dig tiden att lära dig någonting.
  Bli inte arg eller upprörd i precis i början 
på dagen.

Stenbocken
Konservativa stjärntecken är praktiska, för-
siktiga, envisa och allvarliga
  Om du fortfarande inte har hittat tid för 
höststädning är november den bästa tiden. 
Stenbocken kan få en känsla av att något 
är fel i sitt liv. Men om du sätter din syste-
matiska karaktär i ditt praktiska liv kan du 
helt enkelt organisera dina egna tankar. Det 
finns inga viktiga förändringar i ditt arbete 
eller relationer.
  Den harmoniska perioden, som ligger fram-
för dig i november, kan utnyttjas i karriären. 
Var inte rädd för att prata med din kollega 
eller chef, för i den här perioden kommer du 
att behandlas med vänlighet och förståelse. 
För Stenbockar, det kan innebära en höjning 
eller någon annan form av bonus.
  Om du är helt säker på att du har rätt, känn 
dig inte hindrad att argumentera med chefen 
då.
  Ditt engagemang är starkt och du kan bara 
fortsätta och fortsätta. Men du borde sätta 

några gränser; annars kanske detta inte slu-
tar väl.

Vattumannen 
Själfull och romantisk med en känsla för 
experimentering
  November kommer förmodligen att ge dig 
massor av arbetsuppgifter. Varje Vattuman 
bör vara försiktig i den här perioden, för att 
han kan överskatta sin styrka. Du hittar nöd-
vändig vila i dina favoritaktiviteter på friti-
den eller i familjen och dina vänner, som du 
inte bör försumma.
  I november kan vattumannen förvänta sig 
en stor mängd mental kraft tack vare inver-
kan av Merkurius. Du kan ta in och bearbeta 
mycket information. Men du kommer inte 
riktigt använda detta faktum i karriär. Horo-
skopet rekommenderar att du avsätter denna 
månad för utbildning, snarare än förgäves 
insatser för att flytta din karriär framåt. 
Idrottare kommer också att göra bra, speci-
ellt professionella.
  Du borde inte vara distraherad på jobbet. 
När du är på jobbet sätt hushållsbekymren 
åt sidan, det fungerar inte på något annat 
sätt.
  Ägna lite tid åt att bara vara hemma. Du 
har varit borta mycket på senaste tiden.

Fiskarna 
Blygsam och känsligt stjärntecken, de har 
stark självuppfattning och inspiration
  November kan i dig väcka en tendens till 
possessivt och avundsjukt beteende. Det 
kan distrahera Fiskarna i arbetet, trots att de 
arbetar med entusiasm. Var inte bekymrad 
över det och ta reda på saker; till exempel 
under sportaktiviteter. Sport hjälper dig att 
hålla dig i form och förbättra din hälsa.
  I denna månad kan fiskarna se fram emot 
att skörda frukter, som kommer med deras 
ansträngningar på jobbet. Horoskopet före-
slår de som är nyförälskade att inte få bäras 
i fantasiverden. Det är dags att gå ut ur din 
”perfekta” bubbla och ta en realistisk in-
ställning till världen.
  Du är i stämning för fest, så tveka inte att 
gå ut med dina vänner eller själv. Du träffar 
säkerligen någon.
  Dina fysiska och mentala förhållanden 
är balanserade och det är precis så det ska 
vara.                      

Källa: skyhoroskop.se

20 for 2020: Airbnb Reveals the 20 Destinations 
to Visit Next Year

Ranging from post-industrial cul-
turehubs like Milwaukee and Gu-
adalajara to emerging destinations 
that are benefiting from an increase 
in sustainable tourism, this year’s 
list is full of surprises and hidden 
gems. Our research also shows 
that some of the top trending loca-
les are cities and regions that are 
preparing for big events like the 
2020 Mars Exploration Program 
launching from Cape Canaveral 
and the many surf competitions 
happening in Ubatuba, Brazil.

Here are Airbnb’s 20 trending de-
stinations for 2020 based on year-
over-year growth in bookings*:

Looking ahead to travel planning for next year, 
we’re forecasting growing interest in lesser known and 
eco-conscious cities and countries across the world based 
on Airbnb booking data*.

Milwaukee, WI, US
Bilbao, Spain
Buriram, Thailand
Sunbury, Victoria, Australia
Romania
Xi’an, China
Eugene, OR, US
Luxembourg
Guadalajara, Mexico
Vanuatu
Cali, Colombia
Cape Canaveral, FL, US
Aberdeen, Scotland
Courtenay, BC, Canada
Ubatuba, Brazil
Les Contamines-Montjoie, France
Tokyo, Japan
Kerala, India
Malindi, Kenya
Maastricht, Netherlands

The host of next year’s Democratic 
National Convention, Milwaukee 
makes it to the top of our trending 
list. This historic gem on the shores 
of Lake Michigan often slips under 
the radar but has a terrific bar and 
restaurant scene and fascinating cul-
tural attractions that include a Cala-
trava-designed art museum. And with 
over 105 miles of scenic bike lanes, 
it’s easy to see why Milwaukee is 
experiencing an upsurge in interest 
among guests on Airbnb.

Bilbao’s transformation from rust 
belt city to flourishing culture hub 
is truly remarkable. The city’s Frank 
Gehry-designed Guggenheim Mu-
seum put Bilbao on the map when 
it opened back in 1997. Since then 
the Basque city has been on an ever 
upward ascent, winning the European 
City of the Year in 2018. Visitors to the 
area are rewarded with a lively dining 
scene, breathtaking architecture and 
an unforgettable cityscape. Next year, 
Bilbao will also become a top destina-
tion for sports fans: it’s one of the host 
cities of Europe’s most beloved soccer 
competition.

3 — Buriram, Thailand
383% YoY increase

1 — Milwaukee, WI, US
729% YoY increase

2 — Bilbao, Spain
402% YoY increase

The rural province of Buriram is 
home to some of Thailand’s most tre-
asured Khmer relics. Its best known 
monument is the incredible Phanom 
Rung complex which is comparable 
in grandeur to its much more famous 
Cambodian neighbor, Angkor Wat. In 
addition to ancient ruins, the provin-
ce has also become a sporting hotspot: 
2018 saw the inaugural MotoGP mo-
tor racing event at the Chang Interna-
tional Circuit which also plays host to 

the Buriram Marathon each year. Mo-
toGP is scheduled to return in March 
next year.

4 — Sunbury, Victoria, 
Australia
356% YoY increase

A short drive northwest of Melbour-
ne, the suburb of Sunbury is a popu-
lar spot with savvy locals thanks to its 
wildlife, wineries and Victorian-era 
architecture. Its biggest claim to fame 
is as the birthplace of cricket’s most 
sought-after trophy — The Ashes. In 
2020, Sunbury looks to attract cricket 
fans from near and far as Melbourne 
will be hosting the ICC T20 World Cup.

5 — Romania
298% YoY increase

Romania, with its pristine hills and 
ancient rural villages, is the perfect 
destination for anyone looking for 
something off-the-beaten-track. The 
country has some of the best preser-
ved virgin forests in Europe and, ac-
cording to the 2018 Environmental 
Performance Index, ranks 15th glo-
bally when it comes to ecosystem vitality.

Often cited as one of the birthplaces 
of Chinese civilization, Xi’an is best 
known as the home of the terracotta 
warriors — a vast collection of prehis-
toric clay soldiers discovered by local 
farmers in 1974. Today, the capital of 
China’s western Shaanxi province is a 
major culinary melting pot while its 
numerous historical monuments have 
earned it the nickname “China’s out-
door museum”. The ancient city plans 
a new offering in 2020: a tourism pro-
gram that will introduce 30 nighttime 
tour routes throughout Xi’an with 
highlights including nighttime mar-
kets and performances.

7 — Eugene, OR, US
213% YoY increase

This medium-sized city in the Pacific 
Northwest punches above its weight: 
many multinational businesses were 
launched in Eugene and the city has 
made a name for itself as a culinary 
hub in Oregon. Thanks to the surroun-
ding natural beauty, Eugene has long 
attracted eco-conscious newcomers 
many of whom have helped make the 
city a hub for the organic food indu-
stry. Eugene’s eco credentials are also 
apparent in its commitment to going 
carbon neutral next year**. 

8 — Luxembourg
167% YoY increase

This diminutive European country 
packs a lot into its small landmass — 
the city of Luxembourg was declared a 
UNESCO World Heritage Site in 1994 
thanks to its enchanting historic core, 
dramatically perched on a clifftop. 
Beyond the city itself, the country’s 
forested hills are home to medieval 
castles, rocky gorges, charming villa-
ges and superb vineyards.

9 — Guadalajara, Mexico
158% YoY increase

Often overlooked, Mexico’s second 
city is steadily gaining the recogni-
tion it deserves. Guadalajara opera-
tes at a less frantic pace than Mexico 
City yet it has a wealth of attractions 
to reward visitors — from its colonial 
architecture in the hipster Chapulte-
pec neighbourhood to an impressive 
selection of festivals and museums. 
Guadalajara’s green credentials are 
also worth noting: the local govern-
ment has embarked on an initiative 
that encourages cyclists and pedestri-
ans to reclaim public spaces normally 
dominated by cars.

10 — Vanuatu
140% YoY increase

Almost 2,000 miles east of Australia, this 
picturesque archipelago nation is home 
to rugged islands, deserted beaches and 
stunning Pacific wildlife. Vanuatu com-
prises over 80 islands and has the highest 
density of languages per capita in the 
world — over 100 native languages are 
spoken throughout the archipelago. The 
range of activities on offer are also diver-
se — from hiking up a volcano to world-
class scuba diving.

6 — Xi’an, China
255% YoY increase
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