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EN interaktiv TIDNING i lund, malmö och vellinge kommun 

Coronaviruset bör ena världen, 
inte splittra den                    

Coronaviruset är en tragedi, men vi får inte glömma bort Coronaviruset är en tragedi, men vi får inte glömma bort 
människorna bakom förödandet. Tragedin måste medföra människorna bakom förödandet. Tragedin måste medföra 

hjälpsamhet och medlidsamhet, inte motsatsen. S.4    hjälpsamhet och medlidsamhet, inte motsatsen. S.4    

Roboten inom oss är mycket 
farligare än de dystraste 

scenarierna inom A.I.

Jag vet inte varför jag varenda gång jag träffar 
på den “perfekta människan” eller “profes-
sionalism” känner mig orolig. Trots att detta 

teoretiskt sett borde lugna mig. Människan som 
har svaret på allt skrämmer mig, irriterar mig och 
gör mig arg ibland, samtidigt som den provocerar 
mig eller underhåller mig - precis som en robot. Att 
upptäcka människan är i princip omöjligt, men top-
pen av isberget är alltid en rädsla värd att betona. 
Åtminstone när den sedan länge närmar sig en båt 
som bär med sig livet, för att den här båten flyter 
inte alltid helt lätt på vattnet ute till havs, och för att 
jag inte är ensam i båten. 
  Problemet blir seriöst när “Professionalism” bör-
jar definiera en ny generation. Ni kan föreställa er 
vad som väntar om detta inträffar. Den skickliga 
människan som kommer ihåg alla formler och defi-
nitioner utantill, inklusive kommatecken, kommer 
att uppstå. Människan kommer att vara precis som 
framtidens intelligenta robotar. Till och med svaret 
de ger och ansvaret de tar efterliknar robotarnas; de 
bryr sig inte om något annat än de tidigare program-
merade parametrarna. Några eventuella felaktighe-
ter kommer inte att synas eftersom den professio-

BIld av freakwave från Pixabay 

KÖPENHAMN
■ 400 nya laddstolpar sätts upp i centrala 
Köpenhamn S.13                  Av Laurentiu Mihai

hello@infoexpress.se

Det behövs lösningar för 
att undvika en miljökris 
- inte protester

■ Klimatfrågans aktualitet är kvar i den glo-
bala debatten, men hur hanterar man en så-
dan fråga? Vad kan klimatrörelsen göra för 

att få med sig alla? S.3

nelle vet allt. De klarar av vartenda teoretiska prov, 
men kan inte klara av det sista och det viktigaste 
provet: Empati. Det är här allting stannar upp och 
spelet slutar. Det är detta som är vårt, och det är 
denna aspekt som är mänsklig, och den kommer att 
fortsätta att tillhöra mänskligheten. Empatin kom-
mer att vara vår så länge vi fortsätter att leva i all 
oändlighet.
    Komiskt nog kommer jag ihåg en dag då jag blev 
nyfiken och frågade en lågstadielärare vad empati 
innebar. Varför jag ställde den frågan vet jag inte, 
jag är inte säker på om det berodde på hennes atti-
tyd eller någonting annat. Trots det är det något som 
jag har funderat på ett tag efteråt. Jag frågade mig 
själv varifrån den frågan kom, med en sådan stark 
betoning? Många frågor dyker upp i huvudet ibland, 
men de är ändå inte saker som man nästan skriker 
rakt ut. Hennes svar var som taget ur ordboken, den 
exakta definitionen inklusive pauser för komma-
tecken. Allting sades monotont med en blick som 
inte rörde sig och med en kroppshållning som kun-
de ha fått mig att tro att jag såg en film regisserad 
av Spielberg. Det var det som fick mig att inse skill-
naden mellan empati och att vara empatisk. Mellan 
empati och förmågan att vara empatisk finns Mari-
anergraven, men det spelar ingen roll eftersom man 
kan komma över det genom att flyta över det. 
  Empati kan inte bara läras ut och läras in; det 
krävs en intuitiv inlevelse i ett annat perspektiv 
för att kunna sätta sig i en annan människas situa-
tion. Men i ett samhälle som driver professionalism, 
kommer det mänskliga draget att komma fram hos 

alla människor förr eller senare. 

MALMÖ
■ Sveriges snabbast växande sport flyttar 
internationell tävling till Malmö S.12

LUND
■ Avgiftsförändringar inom äldre- och han-
dikappomsorgen. S.12

HELSINGBORG
■ Internationell gitarrfest i Helsingborg S.13

HELSINGÖR
■ Nya medborgare ska få ett välkomst-
möte. S.12                       

 Frivilligt 15:-            
 
 om du tycker om innehållet!

 Swish: 123 213 99 05

Kopior inom kosmetika är 
en hälsofara
■  Smink från kända företag som MAC, 
Kylie Cosmetics, Urban Decay och Anasta-
sia fungerar som inspiration för kopior som 
säljs till ett lägre pris än originalet och som 

dessutom utgör en hälsofara. S.7

17 av 21 Extra jungfruolivoljor 
klarade inte testet
■ Vid undersökningar som Livsmedelsver-
ket har gjort 2018 och 2019 har bara ett fåtal 
Extra jungfruolivoljor varit vad de utger sig 

för att vara.   S.10
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FN uppger att gräshop-
porna i östra Afrika ut-
gör ett hot mot jordbru-
ket i Kenya, Etiopien 
och Somalien. Eftersom 
insekterna äter tusen-
tals hektar, påverkas 
ländernas tillgång till 
mat. FN har också var-
nat för att risken för att 
gräshopporna sprider 
sig till övriga länder 
i östra Afrika är stor. 
Svärmar av gräshoppor 
har uppstått till följd av 
en bättre parningssä-
song på grund av mer 
gynnsamma väderför-
hållanden för gräshop-
porna. Gräshoppornas 
parningssäsong kan 
fortsätta ännu längre än 
vanligt och om inga åt-
gärder tas, kan gräshop-
porna fortsätta att öka i 
antal och bli 500 gånger 
fler än vanligtvis efter 
parningssäsongen. 

Experter enas om att 
gräshoppor kan bli van-
ligare med tanke på 
klimatförändringar och 
deras hastiga anpass-
ning som svar på deras 
miljö, som exempelvis 
att förökningen ökar i 
samband med en krafti-
gare regnperiod. 

Hotet som gräshoppor-
na utgör mot tillgången 
till föda är allvarligt. 
Gräshopporna kan för-
störa någonstans mellan 

åttio till hundra procent 
av jordbruksmarken 
de passerar. Kenya har 
inte drabbats av ett så-
dant hot på sjuttio år, 
och både Somaliens och 
Etiopiens åkermarker 
har drabbats av skador 
som inte har åstadkom-
mits de senaste tjugo-
fem åren. Uganda, som 
riskerade att drabbas av 
gräshoppornas svärmar, 
har berörts av gräshop-
porna och även södra 
Sudan riskerar att drab-
bas om inte man lyckas 
ta tag i problemet och 
minska antalet gräshop-
por. Man misstänker 
även att det kan finnas 
gräshoppor som har 
spridit sig till Tanzania. 

Ett ökat antal gräshop-
por slår till mot Afrikas 
marker precis efter att 
länderna i den östra de-
len av kontinenten har 
tagit sig igenom torrpe-
rioder som har försvå-
rat möjligheterna att få 
fram mat. Förutom en 
särskild bra parnings-
tid för gräshopporna i 
Afrika, har FN också 
uppskattat att det finns 
mängder av gräshoppor 
som har blivit allt fler i 
Indien, Iran och Pakis-
tan. Detta kan innebära 
att gräshopporna även 
påverkar skörden i Asi-
en. Även andra delar av 
Afrika och Mellanös-

tern kan utsättas för ett 
försämrat jordbruk till 
följd av gräshoppor, om 
förökningen fortsätter 
som den gör för nuva-
rande. Länderna som 
kan beröras är Egypten, 
Eritrea, Saudiarabien 
och Jemen. Avdelning-
en för jordbruk som ad-
ministreras av FN har 
bett om sjuttio miljoner 
dollar för att döda in-
sekterna, men har bara 
fått in 20 miljoner hit-
tills. 

Befolkningen försöker 
att genom enkla och 
intuitiva handlingar 
stoppa svärmar från att 
förstöra deras plantage. 
Människorna delar upp 
sig i grupper för att tu-
ras om att gå rundor och 
försöka skrämma bort 
insekterna på olika sätt. 
Bloomberg rapporterar 
att folket med hjälp av 
metoder som att gå runt 
och blåsa i visselpipor 
eller slå på kastruller 
hoppas på att skrämma 
bort insekterna. Vissa 
samlas i grupp för att gå 
omkring och skaka på 
flaskor fyllda med ste-
nar för att få insekterna 
till att flyga iväg. Det 
här är deras insats för 
att motverka vad som 
kan komma att bli en 
allvarlig missväxt och 
för stora delar av Afri-
ka. 

■ Varningar från FN påpekar att antalet gräshoppor i östra 
Afrika har ökat på grund av en längre parningstid och gynn-
samma väderförhållanden, vilket hotar jordbruket.

Gräshoppor hotar 
tillgången till föda i Afrika

■ BBC rapporterar att den kinesis-
ka ekonomin har för nuvarande varit 
lika låg som den var för trettio år se-
dan, delvis på grund av spänningarna 
mellan de kinesiska och amerikanska 
marknaderna år 2019 och delvis på 
grund av coronaviruset, COVID-19, 
som lade flera handelsstäder i karan-
tän. På grund av viruset stagnerade 
Kinas ekonomi till följd av olika or-
saker som inställda resor till och från 
Kina av flera flygbolag och att börs-
marknaden i Shanghai föll i januari. 
Dessutom har Hong Kong tagit dras-
tiska åtgärder för att hindra spridning-
en av sjukdomen i landet efter att det 
första fallet upptäcktes, vilket nu har 
lett till ökade politiska spänningar i re-
gion som återigen påverkar ekonomin 
i både Kina och USA.

Hong Kong drabbas nu av oroligheter 
med karantänen som gäller för befolk-
ningen där och förvärrar omständig-
heterna efter den politiska konflikten 
över Kinas inflytande förra året, när 
handel och turism blev utsatta områ-

Den ekonomiska 
svårigheten i Asien

den inom Hong Kongs ekonomi. Det 
råder stor osäkerhet bland experter i 
regionen kring hur ekonomin kom-
mer att se ut under 2020 och det blir 
svårt för Hong Kong att göra upp en 
bestämd plan utan att det råder otvi-
velaktighet för ekonomin. 

En annan följd av coronaviruset och 
dess spridning är också att Japans 
ekonomi påverkas. Ekonomin i lan-
det har enligt BBC sjunkit fort under 
de senaste fem åren till följd av bland 
annat den globala marknaden och 
tyfoner. Coronaviruset kan fortsätta 
ha en negativ påverkan på ekonomin 
och på så vis leda till lågkonjunktur. 
Detta beror också på en minskad 
konsumtion av japanska medborgare 
och minskad export, men coronavi-
ruset förstärker svårigheterna i eko-
nomin som fanns tidigare, genom ex-
empelvis minskad turism från Kina.

Info Express
hello@infoexpress.se



DRAGPAKET  
PÅ KÖPET!

Backkamera,  

elektriskt utf. dragkrok,  

elbaklucka, takräcke.

ŠKODA KAMIQ.  
Vår smidigaste SUV. 

skodamalmo.se

Bränsleförbrukning blandad körning från 5,8-6,3 l/100 km, CO2-utsläpp 131-143g/km (WLTP).**
Miljöklass EU6. **Extrautrustning kan påverka förbrukning och CO2 *ŠKODA Privatleasing inkl. serviceavtal 36 mån, 1 000 mil/år, ingen särskild 
leasingavgift, garanterat restvärde. Rörlig ränta VWFS januari 2020. Upplägg- och adminavgift tillkommer. Erbjudandet är begränsat och gäller tom 
2020-05-31. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Monte-Carlo is registered trademark by Monaco Brands.

ŠKODA
CONNECT

APPLE 
CARPLAY

VI KÖPER 
ELLER BYTER 

IN DIN BIL

Nya ŠKODA KAMIQ Ambition TSI 115 fr. 217 500 kr
Privatleasing fr. 2 495 kr/mån*

 Lägg till 100 kr/mån för serviceavtal    Lägg till 190 kr/mån för DSG (Automat)   Nyckellöst start- / stoppsystem  
 Bluetooth och SmartLink+ för spegling av smartphone  8” infotainment med touchskärm i glasdesign  Lane Assist 
 LED-varselljus  Light Assist inkl. regnsensor  Luftkonditionering    Adaptiv farthållare  Multifunktionsratt i läder 
 Parkeringssensorer bak  16” lättmetallfälgar

Agnesfridsv. 181. Tel: 040–670 13 00
ÖPPETTIDER: Vard 9–18, lördag–söndag 11–15

Gneisv. 6. Tel: 046–31 28 70
ÖPPETTIDER: Vard 9–18, lördag–söndag 11–14
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Efter all miljöaktivism 
och allt vårt engage-
mang angående mil-
jölagstiftningen under 
2019, borde inte år 2020 
börja med fler bränder. 
Det nya året, och det 
nya årtiondet, borde ge 
oss en känsla av fram-
gång och lycka efter 
vad FridaysForFuture 
och Greta Thunberg har 
åstadkommit det före-
gående året, men istället 
inleds 2020 av bränder 
i Australien. Efter alla 
protester kan man tycka 
att det borde ha hänt nå-
got drastiskt, men det 
har inte hänt någonting 
eftersom folk har vant 
sig vid en viss bekväm-
lighet som är svår att 
vänja sig av med.

Många som jag person-
ligen känner som enga-
gerar sig i miljöfrågan 

deltar konstant i akti-
viteter som inte är bra 
för miljön, exempelvis 
impulsiv shopping och 
flygning. Det miljöom-
ställningen i samhället 
medför är att istället för 
att aktivt arbeta för att 
göra mer miljövänliga 
produkter eller trans-
porter, skuldbelägger 
man människor för ett 
beteende man har lärt 
sig att leva med, vilket 
inte är något som är 
konstruktivt. Om man 
ska kunna ta sig över 
ett hinder tillsammans, 
som ett kollektiv, kan 
man inte få människor 
att må dåligt först och 
försöka övertala dem 
om varför det är en nöd-
vändighet att de gör en 
omställning i ett försök 
att rädda planeten.

Anledningen till att det 

inte är hållbart vare sig 
för planeten eller oss 
själva att försöka ändra 
på de flesta människors 
vanor genom hot om 
undergång eller skam 
är att de flesta ändå inte 
kommer att ändra sig. 
Dessutom är det myck-
et enklare att vara fast 
i en diskussion där la-
gar, politiker och andra 
människor är ansvari-
ga, men inte ens egen 
personliga konsumtion. 
Det som hade varit kon-
struktivt är om utbild-
ningar och forskning 
angående ny teknik 
hade finansierats mer, 
för att då hade det un-
derlättat för människor 
att komma med kon-
kreta förslag och hitta 
lösningar till ett akut 
problem. Skam och hot 
kommer inte att moti-
vera människor till att 

vilja ändra på sig, utan 
en egen vilja och förstå-
else för problemet kom-
mer att motivera fler 
människor till att ändra 
på sig. Genom att utbil-
da människor och sam-
tidigt finansiera forsk-
ning kan vi skapa ett 
mer hållbart samhälle 
utan skuldbeläggning, 
men med en genuin för-
ståelse för faktum att de 
allra flesta inte är villiga 
att ändra sin bekväma 
livsstil. Genom att göra 
satsningar på forskning 
kan man hitta ny inn-
ovativa tekniker som 
möjliggör miljövänliga 
flygresor, istället för att 
byta ut all flygtrafik och 
biltrafik mot kollektiv-
trafik. 

En riktig förändring 
kommer inte att kom-
ma genom lagstiftning. 
Det krävs att människor 
samarbetar och tillsam-
mans kommer fram till 
en lösning som blir bäst 
för alla, och man kan 

Det behövs lösningar för att undvika en miljökris 
- inte protester

■ Hela världen måste ta ett beslut som kommer att beröra flera 
generationers framtid. Trots det finns det ett korrekt och ett inkorrekt 
sätt att få folk till att förstå allvaret som ligger i problemet.

se att människor inte är 
villiga att ge upp sin be-
kvämlighet i sin vardag 
för enbart känslan av att 
bidra till att förbättra 
miljön, någonting som 
kollektivet inte verkar 
göra så mycket åt till 
att börja med. Även om 
lagstiftningar ändras 
och företag återvinner 
mer material, är dessa 
åtgärder små om man 
tar hänsyn till det mer 
allvarliga problemet. 
Att återvinna material 
är en kortsiktig lösning. 
För planetens framtid 
hade en bättre lösning 
varit att skapa produk-
ter på ett hållbart sätt. 
Eftersom vi ungdomar 
är framtiden och de som 
kommer att ta över mak-
ten från de äldre genera-
tionerna, borde vi vara 
de som ser till så att det 
finns stöd för att kunna 
framställa exempelvis 
nytt flygbränsle eller ef-
fektivisera utvinningen 
av energi från grön el. 

Vi ungdomar måste 
bry oss om vår framtid, 
för att framtiden angår 
oss och enbart oss. Det 
finns ingen anledning 
att fortsätta med att 
lägga krav på politiker 
och på andra om vi inte 
själva gör någonting 
åt saken. Att plantera 
träd och demonstrera 
är kortsiktiga lösningar; 
att utbilda oss och ändra 
på tillverkningen av va-
ror eller energitillgång-
ar och bilda en cirkulär 
ekonomi är långsiktiga 
lösningar. Vi måste ha 
hopp angående vår egen 
framtid, och vi måste ha 
tillräckligt mycket av 
det för att våga satsa på 
nya innovativa tekniker. 
Konsumtionen i sam-
hället kommer inte att 
minska snart, men det 
kan göras miljövänligt. 

Av Bianca M.  
Info Express

hello@infoexpress.se

Fridays for Future in Stockholm 2019. Fotograf: Frankie Fouganthin

Ett hållbart val

Välj mellan vår originalbehandling eller någon av de nyare keramiska behandl-
ingarna. Samtliga ger din bil en fantastisk glans och gör biltvätten superlätt!

VINTER-KAMPANJ
 
DITEC Malmö
Cypressvägen 29
040-21 54 00

-15% eller gratis
Glasbehandling

Gäller bokning av grundbehandling 
gjord senast 29:e februari och 
utförd senast den 31 mars 2019. 
Kan ej kombineras med andra 
erbjudanden! 
                                 Välkommen!www.ditec-malmo.se

Lackbehandling



När coronaviruset först 
drabbade världen, tog 
den kinesiska regering-
en hastiga men dras-
tiska beslut, som att 
hålla ett område med 
45 miljoner invånare 
under karantän redan 
i januari. Trots försök 
från CDC (Center for 
Disease Control and 
Prevention) och WHO 
(World Health Organi-
sation) att hjälpa Kina 
med att undersöka viru-
set, nås ingen kompro-
miss mellan parterna. 
Detta exkluderar också 
all hjälp som Kina hade 
kunnat ta emot om flera 
organisationer, nation-
er eller privatpersoner 
hade donerat för att ha 
situationen under kon-
troll, exempelvis genom 
att skänka handskar och 
annan skyddsutrustning 
till sjukhus eller tvål till 
befolkningen, saker de 
kommer att behöva om 
inte de redan behöver 
det nu. Ingenting nämns 
angående några hjäl-

pinsatser för att kunna 
förhindra spridning-
en av sjukdomen, bara 
dödssiffror som stiger 
dag för dag, och antalet 
insjuknade som stän-
digt ökar. Ingen plan tas 
fram, utan enskilda pri-
vatpersoner påminns att 
donera till WHO i vissa 
medier.

Inga insatser gjordes när 
ZIKA-viruset spred sig 
i Brasilien. Inga dona-
tioner gjordes heller när 
Ebola spred sig i Afrika. 
Världshälsoorganisatio-
nen, WHO, har uppgett 
att de är i behov av do-
nationer för att kunna 
förhindra att en pan-
demi förvandlas till en 
epidemi, men trots det 
går det inte att hitta in-
formation som handlar 
om försök att skänka bi-
drag eller material som 
desinfek t ionsmedel , 
munskydd eller hand-
skar till sjukvården där. 
Hälsoorganisationen är 
villiga att hjälpa till med 

forskning och fram-
ställning av medicin, 
men ingen organisation, 
myndighet och inget fö-
retag har valt att ställa 
upp och hjälpa till med 
att skänka praktiska 
nödvändigheter. Kine-
siska myndigheter har 
uppgett att de är i behov 
av munskydd och desin-
fektionsmedel och om-
världen gör inget annat 
än att rapportera hur si-
tuationen är, hur illa det 
har blivit och hur folk 
fortsätter att dö. Det kan 
inte vara acceptabelt att 
bara Kinas grannländer 
försöker samla in peng-
ar för att hjälpa befolk-
ningen där. Viruset kan 
sprida sig vidare till an-
dra länder i Europa och 
fortsätta sprida sig tills 
det blir en pandemi. När 
kommer alla organisa-
tioner, och myndigheter 
inse att situationen är 
allvarlig? När kommer 
flygplan nå kineserna 
med medicinsk utrust-
ning och mat? När det 

inte finns något kvar att 
bekämpa, eftersom det 
finns överallt?

Det är inte vårt hälso-
problem, men det är vårt 
ansvar att skänka all 
hjälp som behövs. Det är 
inte ett problem för oss 
nu, men det kan bli vårt 
problem senare, om inga 
åtgärder tas. Dessutom 
handlar det inte bara om 
en sjukdom; det handlar 
om människoliv, och 

Källa: Pixabay

hur deklarationen om 
de mänskliga rättighe-
terna inte uppfylls eller 
följs. Vilket tecken på 
solidaritet visar man om 
man enbart konstaterar 
dödsfall utan att ens 
skänka ett par handskar 
till ett sjukhus där, eller 
skänka tvål till befolk-
ningen? Varför ska fler 
människor behöva offra 
sina liv och fler länders 
samhällsstruktur och 
ekonomi behöva påver-

kas av någonting som 
man kanske kan förhin-
dra?

Multinationella före-
tag i USA börjar samla 
in miljoner i ett försök 
att hindra sjukdomen 
från att sprida sig. Det 
kanske är ett exempel 
värt att följa för övriga 
företag, organisationer 
och myndigheter i andra 
länder.
Av B.C.M.-Info Express

■ Coronaviruset är mer än bara ett virus. Det är ett tecken 
på medmänsklighet, som i det här fallet verkar saknas 
såvida ingen arbetar med att förbättra situationen där.
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Coronaviruset bör ena världen, inte splittra den

Meteorvägen 4, Staffanstorp • 046-14 70 00 • info@moblero.se     Öppet: Vardag 10-18, Lördag 10-15, Söndag 11-15, Helgdagar 11-15.
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DAN-FORM Denmark takes pride in our continuous 
work to create and find new designs that suit the 
contemporary DAN-FORM brand.

We work with talented Danish designers who bring 
both experience and innovation to our brand. 
Through a careful selection process, the most 
contemporary, Nordic style designs are selected for 
production under the DAN-FORM brand. 
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 EXTENDABLE

EASY NORDIC 
LIVING

ALSO FOR 
CONTRACT 
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Vi brinner för att ta hand om
våra kunder!

TEMPUR®

North™ Adjustable
North by Name, North by Nature

Kollektionen TEMPUR North™ har inspirerats av det 
vidsträckta landskapet och den orörda naturen i Norden. 
Den har en minimalistisk, rundad design och flytande 
estetik som gör att den sticker ut i designmängden.

TEMPUR North Adjustable. Finns i storlek från 80x200 upp till 180x200 cm.
Prisexempel: 80x200 cm inkl bäddmadrass Deluxe (33.995:-) NU 28.896:-. 180x200 cm inkl bäddmadrass Deluxe (70.990:-) NU 60.342:-

-15%
på hela sortimentet!

Nu från 
28.896:-
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Studien, som publicer-
ades i British Medical 
Journal, undersökte 
bakteriekulturen och 
utgjordes av 612 delta-
gare mellan 65 och 79 
år. Hälften av de fick 
följa Medelhavskosten, 
medan den andra halv-
an var kontrollgruppen. 
Under tolv månaders tid 
hade gruppen som följ-
de dieten en mindre risk 
för att förlora mångfal-
den bland bakterierna 

i magen. En mindre 
mångfald bland bakte-
riekulturen har associe-
rats med autoimmuna 
sjukdomar och över-
vikt. Deltagarna fick 
även förbättrade kog-
nitiva funktioner och 
hade fått bättre minne. 
Dieten kan även kopplas 
till flera andra hälsoför-
delar för alla ålders-
grupper, inklusive en 
lägre risk för hjärt-och 
kärlsjukdomar och en 

längre livslängd. Andra 
fördelar med kosten är 
att den minskar risken 
för diabetes typ två. 

Medelhavskosten be-
står av huvudsakligen 
frukt och bär, grönsa-
ker (vanligtvis gröna 
blad och baljväxter), 
nötter, fisk och skaldjur, 
kyckling, pasta och ris. 
Fettet i dieten kommer 
från källor som fisk 
och nötter, vilket mins-

kar det enkelomättade 
fettet och ökar intaget 
av det fleromättade. 
Fördelarna med dieten 
är att den innehåller 
grönsaker som toma-
ter, lök och gröna blad, 
som innehåller många 
antioxidanter. Bönor är 
en av grönsakerna som 
har ett lågt glykemiskt 
index, GI, som sänker 
blodfettet och blodsock-
ret. Kosten går också 
ut på att man äter min-
dre processat kött, som 
exempelvis korv, rökt 
skinka, salami och ba-
con och mer av fisk el-
ler av det ljusare köttet, 
som exempelvis kyck-
ling. Även Livsmedels-
verket råder alla att äta 
högst 500 gram av rött 

Foto/källa: Pixabay

kött och chark i veckan. 
Enligt Livsmedelsverket 
minskar man risken för 
mag- och tarmcancer 
om man minskar kon-
sumtionen av rött kött. 
Cancerrisken gäller 
inte för ljusare kött som 
kyckling. 

Förutom en massa fy-
siska fördelar kan med-
elhavskosten även med-
föra positiva effekter för 
den mentala hälsan med 
en minskad risk för att 
få depression och ång-
est. Detta händer efter-
som maten innehåller 
den näringen som be-
hövs för att lättare kont-
rollera humöret. 

Medelhavsdieten på-

minner även om en 
annan diet vid namn 
DASH (Dietary App-
roach to Stop Hyper-
tension), som handlar 
om att äta grönsaker, 
fullkornsprodukter och 
proteiner samt minska 
intagandet av salt och 
socker. En av skillna-
derna är att DASH har 
det specifika syftet att 
sänka blodtrycket och 
då följer patienterna en 
diet med ett ökat intag 
av vitaminer och mi-
neraler som potassium, 
kalcium och magnesi-
um. DASH-dieten sän-
ker även risken för hjärt-
sjukdomar, diabetes, 
cancer och benskörhet. 

Källa: ABC News

Medelhavsdieten har visat sig vara hälsosam

■ Enligt ny forskning visar det sig att äldre som följer 
en diet med rikliga mängder grönsaker, frukter, bönor, 
fullkorn, nötter, frön och olivolja i ett år får en bätt-
re bakteriekultur i magen. Förutom det kom resultatet 
också fram till att den här åldersgruppen även får för-
bättrade kognitiva funktioner, enligt ABC News.

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

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

AUTOEXPERTEN I MALMÖ
Östra Hindbyvägen 30, Malmö 
Tel. 040 - 21 03 30
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FordStore Hedbergs Bil, Hornyxegatan 16, Malmö. Öppet: Mån-Fre 9-18. Lör & Sön 11-15
FordStore Hedbergs Bil, Ängelholmsvägen 1, Helsingborg. Öppet: Mån-Fre 10-18. Lör & Sön 11-15
Hedbergs Bil, Södra Vägen 1, Lund. Öppet: Mån-Fre 10-18. Lör & Sön 11-15.
Besök oss gärna på www.hedbergs.se eller Facebook!

Börja året
i sportig stil!

Ford Focus ST-Line, 125 hk

Nu 209 900 kr (förr 251 800 kr)

Privatleasing 2 695 kr/mån inkl service*

Ford Focus ST-Line. Sportig, vacker och komfortabel. Just nu har
vi ett begränsat antal fabriksnya bilar för omgående leverans,
till ett riktigt bra pris!

2019-ÅRSSKATTGÄLLER!

Bränsledeklaration blandad körning: Ford Focus 4,3-4,6l/100 km, 99-105 g/CO2/km. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustad. Med reservation för felskrivningar och prisändringar. 
Erbjudanden gäller lagerbilar. *) Hedbergs privatleasing gäller lagerbilar och är beräknad på en körsträcka av 1.500 mil/år. Leasingperiod 36 månader som inkluderar lokalt serviceavtal. 
Kostnader för skatt, försäkring och vinterhjul tillkommer. Garanterat restvärde. Uppläggningsavgift 595 kr. Aviavgift 55 kr/mån.

■ Smink från kända fö-
retag som MAC, Kylie 
Cosmetics, Urban De-
cay och Anastasia fung-
erar som inspiration för 
kopior som säljs till ett 
lägre pris än originalet 
och som dessutom utgör 
en hälsofara. Det är en 
hälsofara eftersom vis-
sa inte väljer att köpa 
kopior men gör det ändå 
på grund av att förpack-
ningen liknar originalet 
och priset i vissa fall inte 
skiljer sig åt så mycket 
för att väcka förtroende 
hos kunderna. Kopior-
na är också hälsofarliga 
för att tillverkarna inte 
tvingas uppnå samma 
standard som original-
företagen, vilket medför 
att inga kontroller kan 
genomföras för att un-
dersöka kvaliteten och 
godkänna produkterna 
som senare säljs.

Även om butiker och 
tillverkare av kopiorna 
ibland uppger att ingre-
dienserna liknar origi-
nalet, är skillnaden mel-
lan kopia och original 
stor. När man har testat 
förfalskningarna har det 
visat sig att de innehåll-
er cancerframkallande 
ämnen som arsenik, 
beryllium och kadmi-

um, och det går även att 
hitta spår av giftiga äm-
nen som bly, cyanid och 
kvicksilver. Sminket 
kan framkalla allergis-
ka reaktioner i området 
där det är eller har varit 
och det kan även leda 
till svullnad. Det kan 
också svida. Förutom 
biverkningar som klåda 
och irriterad hud kan 
ämnena som finns i kos-
metikan även ha lång-

variga effekter på nerv-
systemet och hjärnan. 
Testerna visar även att 
sminket dessutom kan 
innehålla urin och det 
innehåller även sam-
ma sorts bakteier som 
finns i avföring. Den 
höga bakteriemängden 
beror på att produkterna 
framställs under ytterst 
dåliga och ohygienis-
ka förhållanden, oftast 
långt bort från EU, som 

i exempelvis Kina.

Det är möjligt att skyd-
da sig från alla hälso-
problem genom att noga 
undersöka förpackning-
en, trots att det inte all-
tid är enkelt. Det finns 
ofta saker som skiljer 
sig åt mellan originalet 
och kopian, även om det 
är svårt att se vad det är 
vid första anblick, och 
det är därför man behö-

ver titta på produkten 
väldigt noga. Det kan 
vara något så enkelt som 
ett stavfel bland ingre-
dienserna på baksidan, 
en aningen annorlun-
da färg på paketet eller 
storleken på förpack-
ningarna. Det främsta 
man kan göra förutom 
att granska produkten 
är att överväga om pri-
set är rimligt. Om det 
känns som att det är för 

Kopior inom kosmetika är en hälsofara

lågt, rör det sig troligen 
om en kopia.

Genom att följa ovan-
stående tips kan man ta 
hand om sin hälsa på ett 
bättre sätt. Att handla 
förnuftigt är i det här 
fallet det viktigaste man 
kan göra för sin hälsa.

Info Express
hello@infoexpress.se

Foto/källa: Pixabay
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■ Trots en viss avmatt-
ning i konjunkturen 
verkar det bli gott om 
sommarjobb även i år. 
Redan under december 
och januari anmäldes 
49 000 lediga platser till 
Arbetsförmedlingen. 
Vård och omsorg, ser-
vice, transport är bran-
scher där det brukar 
finnas extra goda jobb-
möjligheter.  

Trenden att arbetsgivar-
na börjar sina rekryte-
ringar tidigare än för 
några år sedan håller i 
sig och det är alltså en 
bra idé att börja söka 
jobb redan nu. 

– Precis som tidigare år 
är personal inom vår-
dyrken de överlägset 
mest eftertraktade, till 
exempel undersköter-
skor, vårdbiträden och 
personliga assistenter. 
Eftersom konkurrensen 
om personalen är stor 
börjar arbetsgivarna sin 
rekrytering allt tidigare. 
Sommarjobb kommer 
också tidigt på året och 
i år har även Kriminal-
vården varit tidigt ute 
och söker ett stort antal 
sommarvikarier, säger 
Johan Eklöf, arbets-

marknadsanalytiker på 
Arbetsförmedlingen. 
Förra året var ett re-
kordår med en mycket 
stark inledning med 
drygt 50 000 anmälda 
sommarjobbsplatser i 
december och januari. 
I år har 49 000 lediga 
sommarjobb och vi-
kariat, anmälts under 
samma period. Mellan 
februari och juni 2019 
anmäldes ytterligare 79 
000 sommarjobb.

Som tidigare är det 
främst arbetsgivare 
inom vård och omsorg 
som är först ut och sö-
ker personal. Klassiska 
sommarjobb inom be-
söksnäringen som ho-
tell, restauranger och 
service brukar komma 
något senare. Här finns 
det många jobb och 
även goda chanser för 
de som inte har någon 
arbetslivserfarenhet. 

– Idag är det viktigt att 
kolla genom sina olika 
nätverk och kontakter, 
men självklart också 
kika genom Platsban-
ken och där företagen 
befinner sig, antingen 
genom mässor, socia-
la medier och hålla sig 

Många sommarjobb att söka även i år
uppdaterat genom deras 
hemsidor. Det är också 
bra att ta kontakt direkt 
med arbetsgivarna och 
berätta mer om sig själv, 
särskilt när det gäller 
mindre företag, tipsar 
Omid Rahmanian, jobb-
sökarexpert på Arbets-
förmedlingen.

De vanligaste yrkena 
bland hittills anmälda 
sommarjobb.

1.    Vårdyrken (under-
sköterska, vårdbiträde 
m.m.)

2.    Kriminalvårdare

3.    Industriarbete (pro-
cessövervakare, ma-
skinoperatör, montör 
m.m.)

4.    Restaurang (köksbi-
träde, serveringsperso-
nal, kock m.m.)

5.    Handel (butiksför-
säljare, kassapersonal 
m.m.)

Så här söker du som-
marjobb:

Våga ta kontakt – 
många arbetsgivare be-
höver anställa. Berätta 

mer om dig, vad du kan 
bidra med och varför du 
är intresserad av att job-
ba hos just dem
Innan du tar kontakt: 
Läs på om arbetsgiva-
ren, till exempel på de-
ras hemsida, i artiklar 
och på sociala medier.
Är du osäker på vad du 
vill? Få inspiration om 
olika yrken och se var 
det är lätt att få jobb på 
www.arbetsformedling-
en.se/yrkeskompassen
Håll dig uppdaterat på 
din kommun, ofta söker 
de personal över som-
maren och rekryteringen 
börjar redan nu
På Arbetsförmedling-

ens webbplats finns bra 
tips och information om 
sommarjobb
På Arbetsförmedlingens 
webbplats finns rekryte-
ringsträffar i hela landet 
för både sommarjobb 
och andra anställningar 
Delta i Arbetsförmed-
lingens webbinarier, på 
www.arbetsformedling-
enplay.se
Datum för webbinar: 
Onsdag 19 februa-
ri klockan 14.30, Sök 
sommar- och säsongs-
jobb, du hittar det på 
www.arbetsformedling-
enplay.se
Om du ska söka jobb 
spontant: Fokusera 

främst på mindre arbets-
givare och vänd dig till 
chefen inom det område 
där du söker jobb.
Om du vill prova på en 
ny bransch: Fundera 
över hur du kan använda 
dina tidigare kunskaper 
och egenskaper på ett 
nytt sätt.
Se över dina nätverk, 
kanske finns det en möj-
lighet att få en anställ-
ning över sommaren 
just därifrån.
Få inspiration i Arbets-
förmedlingens jobb-
podd, på www.arbets-
formedlingenplay.se/
play/podcast

Arbetsförmedlingen

Källa: Arbetsförmedlingen

www.vaxkassetter.se

Vax i burk, (rosa)

 400ml - 65:-  (99:-)

800ml - 95:-  (145)

Vaxremsor rulle 80m 99:-

Vaxkassett Roll-on Gul 24 st.

336:-/låda
14:-/st   (!8:-/st)

Vax i skivor – 1kg 145:-
(275:-)

Vaxning Kit - 245:- (325:-)
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Klimatet förändras och vi får räkna med ett allt 
lynnigare klimat framöver i form av exempelvis 
fler stormar, fler stekheta, vindstilla sommardagar 
liksom ett antal extremkalla, vindstilla vinterdagar.

Allteftersom kommer också energisystemet – pro-
duktion, distribution och användning av värme och 
el – vara uppbyggt på ett annat sätt idag. Sol, vind 
och andra förnybara energikällor utgör grundbul-
ten i produktionen. Parallellt produceras elen be-
tydligt mer decentraliserat samtidigt som befolk-
ningen växer och allt fler bor i städer. 

Det är dock svårt att sia om framtiden eftersom det 
finns stora osäkerheter. Den teknologiska utveck-
lingen, utsläppen och klimateffekterna kan ta flera 
vändningar. 

Nuvarande energisystem klarar inte framtidens 
klimat
Men genom att laborera med många olika scena-
rier och parametrar, landar forskare i en ny artikel i 
Nature Energy i slutsatsen att det är mycket sanno-
likt att vi blir strömlösa när vädret blir allt tuffare 
i framtiden. Exempelvis en smällkall vintervecka 
som inte förmår generera tillräckligt med el från 
vindkraften. Nuvarande energisystem är designat 
för dagens klimat, inte framtidens, är deras bud-
skap. 

– Våra resultat visar att vi måste säkra upp för 
framtida extremväder. Det görs inte idag. Men våra 
beräkningar och vår metod kan vara en första hjälp 
för att ta reda på vilka sårbarhetspucklarna är, säger 
Vahid Nik, forskare i infrastrukturfysik, energi och 

klimatförändring vid LTH, Lunds universitet och 
som står för merparten av arbetet bakom artikeln.

Energilagring avgörande
Enligt honom finns flera lösningar, det gäller bara 
att planera för dem redan nu. 

– Det är självklart bra att vi ställer om till förny-
bart, och det är oundvikligt och så blir det förr eller 
senare. Men om vi inte planerar energisystemet för 
detta redan nu så finns hög risk för att omställning-
en till förnybart fördröjs, säger Vahid Nik.

Hur landet smartast ska bunkra energi varierar 

från land till land beroende på klimat och landets 
energistrategi. 

Sammantaget handlar lösningarna om att öka flexi-
biliteten och resiliensen genom energilagring, möj-
lighet att växla mellan olika förnybara energikällor 
och förstå ändrade användarbeteenden och –behov. 

– Det finns många andra forskargrupper som job-
bar på lovande lösningar. Samtidigt behöver vi 
bättre förstå vad de framtida klimatförändringarna 
kan få för konsekvenser. För första gången kan vi 
måla upp den bilden, säger han.

Källa: Lunds universitet

Hurricane. Bild av skeeze från Pixabay

Framtidens extremväder kan göra oss strömlösa
■ Dagens energisystem klarar inte framtidens extremväder, enligt en ny artikel i Nature Energy där en internatio-
nell forskargrupp räknat på 13 framtida klimatscenarier i 30 svenska städer. En ökande andel förnybart ökar 
sårbarheten ytterligare. Men vi slipper bli strömlösa om vi planerar redan nu.

VÅRENS
GULD
KORN
 FINNS HOS OSS!

SJÖSALA Matbord + 4 sto-
lar i vitlack med sits i blårandigt 
tyg. Längd 160+50 cm. Bredd 
105 cm. Iläggsskiva på köpet! 6 995:-

(10 950:-)

SJÖSALA   

Nu 6 990:-   (10 790:-)
Vitrinskåp med två dörrar i vitlack
Längd 105 cm. Bredd 43 cm. Höjd 189 cm

FÅTÖLJ EKERÖ i tyg Fame 
84x80 H78 3 990:- tyg Botanik 5 150:-

VÅRENS
FYND

och nyheter som sätter 
guldkant på tillvaron!

nyhet!
BORD + 4 STOLAR MEGHAN

4 990:-
(6 970:-) 268:-/mån*

nyhet!

MATBORD MEGHAN i svart-
betsad askfanér/svart metall
ø110 H75 2 880:- (3 390:-) 
med skiva i betonglaminat
2 370:- (2 790:-) STOL i grönt,
grått eller rosa sammet, ben
i svart metall 595:- (895:-) 

Mästar
PRIS!

-30%

Malmövägen 19, Vellinge. Tel 040-42 02 32 | www.mullersmobler.se | Vardagar 9–18 | Lördag 9–14  | Handla räntefritt upp till 24 mån.

NU 20 995:- (26 495:-)

NU 14 390:-

HÅLLÖ svenska sängar, här som elektriskt ställbara i
olika hårdhet och olika tyg, med bäddmadrass, ben,
gavel. Finns som enkel eller dubbelsäng. 90cm 10 495:-
och här som dubbelsäng,  Nu 20 995:- (26 495:-)

SITTPUFF NINO
i o�-white, rosa, grön,
blå eller grå sammet
ø40 H40

SANDA en underbar,
ställbar fårskinnstol med
pall och nackkudde.
Här i äkta grå�
fårskinn och ekben.

9 990:-
(10 990:-)

399:-
(599:-)

HÅLLÖ DUBBELSÄNG

EKSTA MATGRUPP - BORD + 6 STOLAR

-30%

Vi levererar,
bär in och

monterar alla 
möbler vid köp 

över 7000:-
– utan

kostnad!

EKSTA � � ma� � � � � � � � � � � � � � � � � �
med ben i svart metall. 210x100cm,
� � � ����������������������������
svart och brun. 160cm med 4 stolar 9 665:-
210cm med 6 stolar Nu  12490:-  (14 700:-)

EKSTA
avlastnings-
bord med lådor,
130x40cm

4 825:-
(5 680:-)

FÅTÖLJ EKERÖ i tyg Fame 
84x80 H78 3 990:- tyg Botanik 5 150:-

VÅRENS
FYND

och nyheter som sätter
guldkant på tillvaron!

nyhet!

nyhet!
BORD + 4 STOLAR MEGHAN

4 990:-
(6 970:-) 268:-/mån*

nyhet!

MATBORD MEGHAN i svart-
betsad askfanér/svart metall
ø110 H75 2 880:- (3 390:-) 
med skiva i betonglaminat
2 370:- (2 790:-) STOL i grönt,
grått eller rosa sammet, ben
i svart metall 595:- (895:-) 

Mästar
PRIS!

-30%

Malmövägen 19, Vellinge. Tel 040-42 02 32 | www.mullersmobler.se | Vardagar 9–18 | Lördag 9–14  | Handla räntefritt upp till 24 mån.

NU 21 995:-  (26 495:-)

5 790:-

HÅLLÖ svenska sängar, här som elektriskt ställbara  i 
olika hårdhet och olika tyg, med bäddmadrass, ben, 
gavel. Finns som enkel eller dubbelsäng. 90cm 10 995:- 
och här som dubbelsäng,  Nu 21 995:- (26 495:-)

HÅLLÖ DUBBELSÄNG

EKSTA MATGRUPP - BORD + 6 STOLAR

3-SITSSOFFA EKERÖ, FRÅN

3-SITSSOFFA EKERÖ i tyg Botanik
188x80 H787 990:- Pris från 5 790:-
2-SITSSOFFA i tyg Botanik
136x80 H78 6 770:- Pris från 4 990:-

Vi levererar,
bär in och

monterar alla
möbler vid köp

över 7000:-
– utan

kostnad!

VELLINGE       www.mullersmobler.se
Malmövägen 19, Vellinge. Tel 040-42 02 32 | www.mullersmobler.se | Vardagar 9–18 | Lördag 9–14  | Handla ränte� � � � � � � � � � �

Eksta soffbord i samma tuffa serie som 
matbordet 120x60cm. 3 490:-

LUCA  3,5-sitssoffa 296 cm i tyg Meda
Här är soffan som ger plats åt hela din familj, 
eller  alla dina vänner! 

NU 15 990:-
(19 710:-)

 finns även 160x100cm, stolen finns både
svart och brun. 160cm med 4 stolar 11880:- 
210cm med 6 stolar  Nu  14990:-  

EKSTA tu  matgrupp i rustik plankstil i oljad ek
med ben i svart metall. 210x100cm,

NU  14 990:-

Malmövägen 19, Vellinge. Tel 040-42 02 32 | www.mullersmobler.se |
Vardagar 9–18 | Lördag 9–14  | 

Handla räntefritt upp till 24 mån.
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Livsmedelsverket har 
tillsammans med några 
kommuner undersökt 
om det verkligen är olja 
av typen Extra jungfru 
i ett antal olivoljor. Ke-
miska, fysikaliska och 
organoleptiska analyser 
gjordes på varje olja. 
En organoleptisk ana-
lys visar om oliverna 
till exempel varit mög-
liga, angripna av larver 
eller lagrats i en smut-
sig lokal, något som en 
kemisk analys inte kan 
visa. Mögliga, över-
mogna eller larvangrip-
na oliver får inte använ-
das i Extra jungfruolja.

Inom EU ställs sedan ett 
par år extra höga krav på 
analyser av olivolja för 
att motverka fusk. Livs-
medel som konsumenter 
är beredda att betala ett 
högt pris för är oftare ut-
satta för fusk.

Få oljor i undersökning-
en motsvarade kraven
Av 10 oljor märkta som 
Extra jungfru som un-
dersöktes 2018 var det 
bara en som motsvarade 
kraven. Av de 11 oljor 
som undersöktes 2019 
var det tre som motsva-
rade kraven.

- Extra jungfru är en 
kvalitetsmärkning som 
många betalar extra 
mycket för. Det är upprö-
rande att bara ett fåtal av 
de oljor vi undersökt mot-
svarar kraven, säger Aron 
Lindén, statsinspektör på 
Livsmedelsverket

De kommunala livs-

medelsmyndigheterna 
har kontaktat företag 
med felmärkta produk-
ter. De företag som sålt 
felmärkta oljor har se-
dan dess sett över sina 
rutiner för verifierande 
provtagning och be-
dömning av sina leve-
rantörer. De berörda 
kommunerna har vidta-
git åtgärder mot företa-
gen som sålt oljor som 
inte motsvarade kraven 
i lagstiftningen. Exem-
pel på åtgärd är förbud 
mot utsläppande på 
marknaden.

Olivolja
Från oliver som krossas, 
eller pressas, mekaniskt 
vid låg temperatur får 
man ut en oljig juice 
som blir extra jungfru-
olja, jungfruolja eller 
bomolja beroende på 
juicens kvalitet. Oliv-
olja med beteckningen 
Extra jungfru får inte 
ha några defekter alls. 
Jungfruolja får ha min-
dre defekter, som att 
den tillverkats vid för 
hög temperatur eller att 
den härsknat en aning. 
Bomolja får inte säljas 
till konsumenter innan 
den renats kemiskt och 
vid höga temperaturer. 
När det är gjort kan den 
säljas under beteckning-
en olivolja.

När juicen pressats ur 
oliverna återstår press-
rester. Med fysikaliska 
och kemiska metoder 
går det att utvinna res-
terande olja ur pressres-
terna. Den oljan måste 
renas innan den slutli-

gen kan säljas som ”olja 
av olivrestprodukter” 
eller Olive Pomace oil.

- Två av oljorna i un-
dersökningen visade sig 
vara så kallad bomolja, 
som alltså inte får säljas 
till konsumenter utan 
att först renas, säger 
Anders Johansson, stat-
sinspektör på Livsmed-
elsverket och Erica Fiu-
me, livsmedelsinspektör 
i Stockholms stad som 
samordnat provtagningen
Företag som förpackar, 
marknadsför eller säljer 
olivolja måste se till att 
olivoljan, dess märk-
ning och förpackning 
uppfyller kraven i euro-
peisk lagstiftning.

Info Express
Källa: Livsmedelsverket 

17 av 21 Extra jungfruolivoljor klarade inte testet
■ Vid undersökningar som Livsmedelsverket har gjort 2018 
och 2019 har bara ett fåtal Extra jungfruolivoljor varit vad 
de utger sig för att vara. I nio av tio flaskor 2018 och åtta av 
elva flaskor 2019 visade det sig vara billigare och sämre 
olivolja. Alla testade oljor var gjorda av oliver.

BIld av Pexels från Pixabay

Resultat från kontroll av olivolja 2018-2019 
Provtagna partier representerar ett antal försäljningsenheter, eller partier, som producerats, framställts och förpackats under sådana förhållanden 
att oljan i var och en av dessa enheter kan anses vara lika med avseende på samtliga analysegenskaper. Alla oljorna i ett parti antas vara lika och ha 
samma egenskaper. Det provtagna partiet återspeglar bara aktuellt parti och det går inte att dra några slutsatser om partier som inte provtagits. 
 
Tabell 1. Resultat från 2018 års provtagning av olivolja i Sverige 
 

Prov Varumärke, kategori av olivolja på förpackning Resultat vid analys Lotnummer Kontrollmyndighet 
1 ICA Basic, Extra Virgin Olivolja 1L Jungfruolja (virgin olive oil) LOTE H8075 E (187/17) 01/2020 Solna Stad 
2 ICA, Extra Virgin Olivolja 750mL Jungfruolja (virgin olive oil) LOTE H 8075 E (193/19) 01/2020 Solna Stad 
3 COOP Classico, Extra Jungfru Olivolja 500mL Jungfruolja (virgin olive oil) PRD:10.07.2018BBD: 10.11.2019 Solna Stad 
4 COOP Änglamark ekologisk, Italiensk Extra Virgin Olivolja 500mL Extra jungfruolja  

(extra virgin olive oil)  
P=L802542-21/06/2018 
BF 21/10/2019 

Solna Stad 

5 Eldorado, Extra Virgin Olivolja 1L Jungfruolja (virgin olive oil) L.16318 BF 12/06/2020 Stockholms Stad 
6 Garant ekologisk, Italiensk Extra Jungfru Olivolja 500mL Jungfruolja (virgin olive oil) L. 18178 BF 27/01/2020 Stockholms Stad 
7 Primadonna, Spansk extra jungfruolja 500mL Jungfruolja (virgin olive oil) L-1GE43E211B BF 30/06/2019 Solna Stad 
8 Fontana Clasico Allround, Extra Virgin Olivolja 750mL Jungfruolja (virgin olive oil) L-1564510 BF 04/12/2019 Södertörns Miljö- och 

hälsoskyddsförbund 
9 Zeta Originale, Olio Extra Vergine Di Oliva 750mL Bomolja (lampante olive oil) L18199 BF 18/11/2019 Stockholms Stad 
10 Favorit, Olivolja Extra Virgin 750 ml Jungfruolja (virgin olive oil) L-1724581 BF 20/06/2020  Hässleholms kommun 

 
Tabell 2. Resultat från 2019 års provtagning av olivolja i Sverige 
 

Prov Varumärke, kategori av olivolja på förpackning Resultat vid analys Lotnummer Kontrollmyndighet 
1 ICA extra virgin olivolja 750ml Jungfruolja (virgin olive oil) LOT H 9015 E (17) BF 05/03/2020 Solna Stad 
2 ICA I love eco Italiensk ekologisk olivolja extra virgin 500ml Jungfruolja (virgin olive oil) LOT 90525000 BF 21.05.2020 Solna Stad 
3 Coop extra jungfru olivolja Classico 750ml Jungfruolja (virgin olive oil) PROD. 26.11.2018 BBD 26.03.2020 Solna Stad 
4 Coop, Änglamark ekologisk italiensk extra virgin olivolja 500mL Extra jungfruolja  

(extra virgin olive oil) 
P=L900422-12/02/2019  
BF 13/06/2020 

Solna Stad 

5 Garant extra jungfru olivolja Classico 500ml Jungfruolja (virgin olive oil) LE18165A BF 14/12/2019 Stockholms Stad 
6 Garant ekologisk italiensk extra jungfru olivolja 500ml Jungfruolja (virgin olive oil) L. 18178 BF 27.01.2020 Stockholms Stad 
7 Primadonna, BIOorganic spansk extra jungfruolja 500mL Jungfruolja (virgin olive oil) L-54291G029A BF 30/12/2019 Solna Stad 
8 Fontana, extra virgin olivolja original 750mL Extra jungfruolja  

(extra virgin olive oil) 
FORP. DAT: 17/01/2019 
LOT: 37118 BF 16/07/2020 

Södertörns Miljö- och 
hälsoskyddsförbund 

9 Zeta, Olio, extra vergine di oliva Classico 500mL Bomolja (lampante olive oil) L18326 BF 22/03/2020 Stockholms Stad 
10 Zeta Olio, extra vergine di oliva Classico EKO 500mL Extra jungfruolja  

(extra virgin olive oil) 
L19015 BF 09.05.2020 Stockholms Stad 

11 Favorit, olivolja extra jungfru 750mL Jungfruolja (virgin olive oil) L-3545341 BF 19.12.2020 Hässleholms kommun 
 

HELREN BIL FÖR HALVA PRISET
50% rabatt på valfri tvätt
(värde 74:50-179:50)

Gäller på Preem Västra Hindbyvägen t o m 15.03.2020.  
Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Preem Västra Hindbyvägen 2

Tel 040-94 85 90. Mån-fre 6–22. Lör-sön 7–22.
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Mitsubishi Eclipse Cross 
/ Från 239 900 kr 

Med Mitsubishi Eclipse Cross tar du dig ut från stadens brus till skogens tystnad, från trånga gator  

till vidsträckta landskap – med Mitsubishis fyrhjulsdrift som tillval, ett högt och bekvämt insteg  

kör du längre, säkrare och smidigare. Välkommen på en provkörning hos din Mitsubishi-handlare.  

 
Bränsleförbrukning blandad körning: WLTP 7,8-8,5 l/100 km. CO2 blandad körning 177-192 g/km. Priserna är av generalagent rek. cirkapriser. 

MITSUBISHI CENTER MALMÖ 
AGNESFRIDSVÄGEN 129, MALMÖ 

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

Växter behöver vatten, 
solljus och koldioxid 
för att växa. Men ock-
så näringsämnen som 
kväve och fosfor. Idag 
lindrar jordens ekosys-
tem klimatförändringar-
na genom att absorbera 
cirka 30 procent av de 
växthusgaser som släpps 

ut av människan. Med 
fri tillgång till närings-
ämnen kan växter växa 
snabbare och därmed 
binda mer koldioxid från 
atmosfären. I en inter-
nationell studie, som 
nu presenteras i den ve-
tenskapliga tidskriften 
Nature Geoscience, har 

forskarna fokuserat på 
hur kväve och fosfor på-
verkar olika ekosystems 
koldioxidupptag runt om 
i världen.

– En bättre förståelse 
för hur ekosystemen 
begränsas av olika nä-
ringsämnen gör att vi 

kan uppskatta om dagens 
koldioxidupptag kommer 
att fortsätta eller försva-
gas i framtiden. Denna 
studie ger oss nycklar till 
vilken roll näringsämnen 
kan spela på olika plat-
ser och hur de påverkar 
framtida klimatföränd-
ringar, säger Anders 
Ahlström, naturgeogra-
fiforskare vid Lunds uni-
versitet.

Genom att samla 171 
ekosystemstudier som 

En ny studie visar att kväve och fosfor spelar en viktig roll för ekosystems upptag av koldioxid.. Foto: Pixabay

■ De globala ekosystemens förmåga att binda koldioxid regleras i hög ut-
sträckning av näringsämnena kväve och fosfor. Ju mer begränsade växter 
är av dessa ämnen desto mer koldioxid stannar i atmosfären, istället för 
att absorberas av skogar och andra ekosystem. En ny studie kartlägger nu 
de globala mönstren kring denna kväve- och fosforbegränsning.

mätt hur växter återupp-
tar kväve och fosfor när 
de fäller sina blad på 
hösten eller före en torr-
period kunde forskarna 
gå vidare och kartläg-
ga kväve- och fosfor-
begränsningen. Efter 
kvantifieringsarbete och 
omfattande metaanaly-
ser kunde helt nya kvä-
ve- och fosforkartor över 
jorden tas fram.

– Det som förvånade mig 
mest var hur domineran-

de fosforbegränsning var 
globalt. Från ett svenskt 
perspektiv tänker vi kan-
ske mest på kväve, som 
är mest begränsande här, 
säger Anders Ahlström.

Den nya studien visar 
att 43 procent av värl-
dens ekosystems koldi-
oxidupptag begränsas 
av fosfor. Bara 18 pro-
cent begränsas av kväve 
medan 39 procent av det 
globala, skogliga koldi-
oxidupptaget begränsas 
ungefär lika mycket av 
kväve och fosfor.

– Fosfor är ett närings-
ämne som är ändligt och 
bryts i gruvor, medan 
vissa växter kan ta upp 
kväve från atmosfären. I 
takt med att användning-
en av biomassa för mat 
och material ökar globalt 
kan det bli så att fosfor 
blir allt mer begränsan-
de för skogarnas koldi-
oxidupptag. Detta kan 
på sikt bidra till ökade 
halter av koldioxid i at-
mosfären och en snabb-
are takt på klimatföränd-
ringarna, säger Anders 
Ahlström.
Källa: Lunds universitet

Ny studie löser gammal klimatgåta om ekosystemens 
koldioxidupptag
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Totalt har dansk polis 
genomfört 68 gränskon-
troller vid gränserna mot 
Sverige mellan den 12 
november och 6 januari. I 
Köpenhamnsområdet har 
22 insatser genomförts, 
och störst insats – då flest 
personer kontrollerades 
– var den 2 januari. Två 
personer har hittills avvi-
sats vid gränsen där, men 

några större fynd har inte 
gjorts. Det visar dans-
ka polisens statistik som 
News Øresund mottagit.

– Vi har inte hittat vapen 
eller sprängämnen, men vi 
har avvisat personer vid 
gränsen, säger Jens Jes-
persen, ledande polisin-
spektör vid Köpenhamns-
polisen, till Sveriges radio.

Totalt har sex personer 
avvisats vid gränserna. 
Nordsjällands polis, som 
gör kontroller av trafiken 
mellan Helsingborg-Hel-
singør, har avvisat 4 per-
soner under perioden. Den 
danska polisens gränskon-
troller mot Sverige inled-
des den 12 november efter 
att flera brott hade begåtts 
i Danmark som hade 
kopplingar till svensk 
gängkriminalitet. De till-
fälliga gränskontrollerna, 
som är en stickprovskon-
troll, pågår i sex månader 
innan Danmark måste an-
söka om att få kontroller-
na förlängt. 

Källa: News Øresund
Den 12 november inleddes den danska stickprovskontrollen av resenärer från Sverige. Här vid kontrollen 

efter Öresundstunneln. Foto: News Øresund

■ Den danska gränspolisen har genomfört 68 
insatser under de första två månaderna med 
gränskontroller av resande från Sverige och 
hittills avvisat sex personer, uppger danska po-
lisen. Som polisen utlovade har det i snitt varit 
1-2 kontroller i veckan av vägtrafiken och tåg-
trafiken över Öresundsbron.

Öresund Få personer avvisade vid den danska 
gränskontrollen mot Sverige

Besluten om de nya avgif-
terna beror på den mins-
kade ekonomiska ramen 
för åren 2020-2022, vilket 
medför att vård- och om-
sorgsnämnden behöver 
effektivisera sin verksam-
het 2020. Samtliga sam-
manträdeshandlingar från 
vård- och omsorgsnämn-
den och kommunfullmäk-
tige finns tillgängliga på 
www.lund.se/handlingar.

Avgift för hjälpmedel
En abonnemangsavgift på 
65 kronor i månaden in-
förs för de som bor hemma 
och har något hjälpmedel. 
Avgiften är densamma 
oavsett antal hjälpmedel. 
Det införs också en avgift 

på 300 kr för hämtning av 
hjälpmedel.

Avgiften gäller alla hjälp-
medel som kommunen 
förskriver, som exempel-
vis griptång, rollator, rull-
stol och duschpall.

Abonnemangsavgif ten 
gäller inte de som bor på 
äldreboende eller omfat-
tas av någon insats enligt 
LSS, som exempelvis dag-
lig verksamhet, personlig 
assistans eller ledsagar-
service.

Genom att outnyttjade 
hjälpmedel återlämnas 
minskar behovet av upp-
följningar från hälso- och 

sjukvårdspersonal, som 
då istället kan fokusera på 
andra insatser för patien-
terna.

Avgift för kost
Avgiften för kost i sär-
skilda boenden för äldre 
blir från den 1 mars 2800 
kronor i månaden. Lunds 
kommuns kostavgifter för 
särskilt boende har legat 
relativt lågt och anpassas 
nu till jämförbara kom-
muners nivå.

Kostavgiften i korttids-
vård blir 92 kronor per 
dag och i dagverksamhet 
37 kronor per dag.

Lunds kommun

■ Kommunfullmäktige har beslutat om nya avgifter inom äldre- 
och handikappomsorgen. De nya avgifterna gäller från och med 
den 1 mars 2020.

Lund Avgiftsförändringar inom 
äldre- och handikappomsorgen

Helsingör Nya medborgare ska få 
ett välkomstmöte.

■ Helsingörs kommun 
arrangerar en träff för 
alla nya invånare den 
29:e mars 2020 mellan 
11:00- 13:00 enligt de-
ras hemsida. Aktiviteter 

som stadsvandring och 
frågestund om staden 
ingår. Andra inslag kom-
mer även vara musik 
anordnat av elever från 
Helsingörs musikskola 

och ett tal som hålls av 
stadens borgmästare. 
Alla barn får även med 
sig en “barnpåse” med 
bland annat godis.

Helsingør kommune

Kulturværftet, 2013. Foto/källa: Steen Larsen

På världsplan arrangeras 
bara 11 stycken opentäv-
lingar i padel, och Malmö 
blir nu den första storsta-
den i Sverige och Norden 
att vara värd för en sådan 
tävling, i gott sällskap 
med städer som Buenos 
Aires, Madrid och Barce-
lona. Swedish Padel Open 
spelades för första gången 
2018 i Båstad med upp-
följning 2019, då tävlingen 
drog ca 16 000 besökare. 
Men idag blev det alltså 
officiellt att Swedish Padel 
Open flyttar till Malmö 
2020. Det beräknas kom-
ma ca: 20-25 000 besöka-
re till eventet, inklusive ett 
stort antal internationella 
besökare vilket så klart 
innebär ett lyft för stadens 
hotell och övriga besök-
snäring.

- Vi är otroligt stolta över 

att få välkomna Swedish 
Padel Open till Malmö, 
säger Micael Nord, Nä-
ringslivsdirektör i Malmö 
stad. Det här är ett evene-
mang som passar Malmö 
väldigt bra: en ung, väx-
ande sport med förmågan 
att aktivera många åldrar 
och samhällsgrupper.

Padel är Europas och Sve-
riges snabbaste växande 
sport. I Sverige fanns för 
ca: 2,5 år sedan endast ett 
40-tal banor, men vid års-
skiftet 2019 fanns det över 
1 000 banor i Sverige och 
utvecklingen accelererar 
fortfarande. För den som 
ändå missat padels explo-
sionsartade växande po-
pularitet kan man beskri-
va sporten som inspirerad 
av både tennis och squash. 
Man kan säga att padel 
är tennisens folkkära och 

underhållande syskon. 
Tempot är högt men det 
är samtidigt väldigt lätt att 
lära sig, så det går fort att 
komma igång med att spe-
la. Swedish Padel Open 
ingår som deltävling i 
den internationella touren 
World Padel Tour (WPT) 
att jämföra med ATP och 
WTA inom tennisen med 
den skillnaden att WPT 
organiserar både damer 
och herrar.

- Swedish Padel Open i 
Malmö kommer att bli 
Sveriges absolut största 
padeltävling genom tider-
na och vi siktar såklart på 
att slå världsrekord och 
komma över 9 600 åskå-
dare under en dag vilket 
var nytt rekord för Mas-
tersfinalen i Barcelona 
i december 2019, säger 
Nicklas Persson, ordfö-
rande i Swedish Padel 
Open. Jag tror absolut det 
är möjligt att lyckas med 
detta då intresset för padel 
i Sverige är helt enormt 
och jag tror definitivt att 
Malmöborna och alla an-
dra padel- och idrottsin-
tresserade ställer upp och 
ser till att ta sig till Mal-
mö Arena, inte bara för 
att avnjuta världens bästa 
padelspelare bolltrolla på 
centercourten, utan även 
för att vara med och skri-
va historia med att ha satt 
världsrekord tillsammans 
med Malmö Stad, Malmö 
Arena och Swedish Padel 
Open.

Malmö stad

Foto/källa: Malmö stad

■ Padel är Europas snabbaste växande sport och även i Sverige upp-
täcker allt fler den snabba och underhållande racketsporten. Nu byter 
sportens världsomspännande Opentävling hemvist från Båstad till 
Malmö. Swedish Padel Open kommer att gå av stapeln i Malmö Arena 
den 4-8 november 2020.

Sveriges snabbast växande sport 
flyttar internationell tävling till 
Malmö
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I Skåne finns nu tre res-
tauranger med stjärnor 
i Guide Michelin 2020: 
Vollmers och Sav i Malmö 
och Daniel Berlin i Skåne 
Tranås. Däremot tappade 
Bloom in the Park sin enda 
stjärna, som de innehaft 
sedan 2015. I Köpenhamn 
tillkom nya två-stjärniga 
restauranger, Alchemist 
och Jordnær, och därtill 
finns en rad båda två- och 
enstjärniga restauranger i 
Köpenhamn sedan tidiga-
re. Dessutom har restau-
rangen Kadeau på Born-
holm en Michelinstjärna. 
Två restauranger i Köpen-

hamn, Era Ora och Studio, 
tappade sina stjärnor. Hela 
listan av Michelinrestau-
ranger kan ses nedan.

En ny ”grön” utmärkelse 
lanserades också av Guide 
Michelin under kvällen. 
Utmärkelsen ’Sustainable 
Gastronomy’ går till de 
restauranger som ligger 
i framkant med att driva 
restauranger på ett håll-
bart sätt, både gällande att 
använda lokala ingredien-
ser samt att se till att så lite 
mat och förpackningsma-
terial går till spillo. Flera 
danska restauranger prisa-

des för sitt hållbarhetsar-
bete under kvällen. Även 
Michelinpriset för årets 
service delades ut och gick 
till Tina Kragh Vildgaard 
på Jordnær i Köpenhamn 
medan priset för årets 
mentor tilldelades Rasmus 
Kofoed på Geranium i Kö-
penhamn. 

Skåne:
2 stjärnor: Vollmers i 
Malmö och Daniel Berlin 
i Skåne Tranås.
1 stjärna: Sav i Malmö.

Bib Gourmand: Bastard 
och Namu i Malmö.

Nya Michelinstjärnor till danska restauranger – 
Skåne tappade en

Bild från restaurangen Alchemist i Köpenhamn, som fått två stjärnor i Guide Michelin. Foto: Alchemist

Köpenhamn:
3 stjärnor: Geranium
2 stjärnor: Aoc, Alche-
mist, Jordnaer, Kadeau 
Copenhagen och Noma.
1 stjärna: Alouette, Clou, 
Formel B, Kiin Kiin, Kok-
keriet, Kong Hans Kaelder, 

Marchal, 108, Relæ, Søllerød 
Kro, Kadeau (Bornholm).

Bib Gourmand: Anar-
ki, Barabba, Enomania, 
Kødbyens fiskebar, Marv 
& Ben, Mêlée, Pluto och 
Selma.

Källa: Guide Michelin/ 
News Øresund

400 nya laddstolpar sätts 
upp i centrala Köpenhamn

Clever visade upp laddstolpar på Folkemødet på Bornholm. Foto: News Øresund

■ Köpenhamns och 
Frederiksbergs kom-
muner ska bli mer till-
gängliga för elbilar. 
Idag finns 280 laddstol-
par i Köpenhamn, och 
nu sätts ytterligare 400 
stolpar upp. Det är fö-
retaget Clever, ett dot-
terbolag till elbolaget 
SEAS-NVE, som står 
bakom de nya laddstol-
parna i Köpenhamn 

och Frederiksberg, men 
också i Aarhus, Odense 
och Aalborg. Företaget 
har investerat 100 mil-
joner danska kronor i 
projektet. Under 2019 
fyrdubblades elbilsför-
säljningen i Danmark 
jämfört med 2018, skri-
ver TV2Lorry.
– Våra partner, bilmär-
kena, lanserar den ena 
fantastiska elbilen efter 

den andra, och det kom-
mer att fortsätta. Det ska 
vara enkelt att välja elbi-
len, också för de dans-
kar som bor i större stä-
der och saknar tillgång 
till en egen uppfart där 
bilen kan laddas, säger 
Casper Kirketerp Møl-
ler, vd för Clever, till 
TV2Lorry. 

Källa: News Øresund

Dunkers kulturhus är vida 
känt för sin internationel-
la pianofestival som går 
av stapeln varje år. Nu 
slås ett slag för gitarren 
och Gitarrfestivalen ser 
dagens ljus 2021. Men re-
dan nu bjuder kulturhuset, 
tillsammans med Musik i 
syd, in till ett förspel, Gi-
tarrfest 29 februari. Även 
om festen är en språngbrä-
da inför vad som komma 
skall kan besökarna för-
bereda sig på något utöver 

förväntningarna. Gitarr-
festen består av tre akter 
med artister som tillhör 
dem främsta i världen.

Stephanie Jones – akt 1
Stephanie Jones är en 
passionerad musiker från 
Australien med sinne både 
för detaljer och musikens 
starka uttryck. Trots ung 
ålder och hårda studier på 
anrika Franz Liszt-univer-
sitetet i Weimar Tyskland 
har hon redan hunnit ge ut 

flera album. Dessutom har 
hon flera bejublade turné-
er i Nya Zeeland, Europa 
och Australien på merit-
listan.

Christofer Malmström 
och Joel Svensson – akt 2
 Dunkers kulturhus egna 
husgitarrister Joel Svens-
son och Christofer Malm-
ström tar oss med på en tur 
i gitarrens värld, sedd ur 
två helt olika perspektiv. 
Joel är en klassiskt skolad 

■ 2021 arrangeras Dunkers kulturhus gitarrfestival. Lördag 29 febru-
ari 2020 tas den första tonen i det förspel som kallas gitarrfest. Det 
blir en lördag tillsammans med meriterade Stephanie Jones från Aus-
tralien, Dunkers kulturhus egna gitarrprofiler Christofer Malmström 
och Joel Svensson, och en av jazzvärldens främsta gitarrister, Gilad 
Hekselman, tillsammans med den israeliska trummisen Amir Bresler.

Internationell gitarrfest i Helsingborg gitarrist medan Christofer 
är en hårdrocksgitarrist 
bland annat känd som gi-
tarrist i metalbandet Dar-
kane. Ett musikaliskt möte 
där deras respektive stilar 
får plats på ett finurligt 
och underhållande sätt. 
Besökarna kommer bland 
annat få höra Albeniz’s 
Asturias med specialskri-
ven elgitarrstämma.

Gilad Hekselman och 
Amir Bresler – akt 3
 Gilad Hekselman har eta-
blerat sig som en av de 
ledande jazzgitarristerna i 
världen och har delat scen 
med många av de ledan-
de aktörerna inom New 
Yorks jazzscen, där han 
är bosatt. Han har vun-
nit flertalet priser genom 
åren och med fyra full-
ängdsalbum och många 

singelsläpp är han en väl-
etablerad artist på värl-
dens jazzscener. På scenen 
denna lördagskväll får han 
sällskap av ingen mindre 
än Amir Bresler, en av de 
mest eftertraktade israe-
liska trummisarna.

Vad: Gitarrfest
Var: Dunkers kulturhus i 
Helsingborg. Konsertsalen.
När: 29 februari 19.00. Tre 

timmar och 15 minuter in-
klusive paus.
Hur: 250 kronor för akt 1, 
195 kronor för akt 2, 250 
kronor för akt 3. Paketpris 
för samtliga akter: 595 
kronor, kulturkort/stu-
dent/samarbetsparter 500 
kronor. Biljetter köpes i 
Dunkers biljettkassa eller 
via ticketmaster.

Helsingborg stad

Foto/källa: Helsingborg kommun

■ Danska restaurangscenen växer med 
nya spännande koncept, vilket också 
belönas med den främsta utmärkelsen 
i branschen. Vid Guide Michelins till-
ställning i Trondheim i måndags blev 
Köpenhamnsrestaurangerna Alchemist 
och Jordnær båda utsedda till tvåstjärni-
ga Michelinrestauranger. I Malmö blev 
restaurangen Bloom in the Park av med 
sin enda stjärna.

Michelinrestauranger i Skåne och Köpenhamn 2020:
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I dag presenterar kom-
missionen sina idéer och 
åtgärder för en digital 
omställning som funge-
rar för alla och som åter-
speglar det bästa i Euro-
pa: öppenhet, rättvisa, 
mångsidighet, demokrati 
och tillit. Den visar på ett 
europeiskt samhälle som 
drivs av digitala lösningar 
som sätter människorna 
främst, öppnar nya möj-
ligheter för företagen och 
stärker utvecklingen av 
tillförlitlig teknik för att 
främja ett öppet och de-
mokratiskt samhälle och 
en stark och hållbar eko-
nomi. Digitaliseringen är 
en viktig faktor för att be-
kämpa klimatförändring-
arna och uppnå en grön 
omställning. EU:s data-
strategi och de politiska 
alternativ för att säkerstäl-
la en människocentrerad 
utveckling av artificiell 
intelligens (AI) som pre-
senteras i dag är de första 
stegen mot dessa mål.

– I dag presenterar vi vår 
ambition för utformning-
en av EU:s digitala fram-
tid. Den täcker allting, 
från cybersäkerhet till 
kritisk infrastruktur, från 
digital utbildning till di-
gital kompetens, från de-
mokrati till media. Jag vill 
att det digitala Europa ska 
återspegla det bästa i Eu-
ropa – öppenhet, rättvisa, 
mångsidighet, demokrati 
och tillit, säger kommis-
sionens ordförande Ursula 
von der Leyen.

– Vi vill att alla medborg-
are, alla anställda och alla 
företag ska ha möjligheter 
att dra nytta av digitalise-
ringen, oavsett om det gäl-
ler säkrare trafik och min-
dre föroreningar tack vare 
uppkopplade bilar eller 
räddade liv genom AI-dri-
ven medicinsk bilddiag-
nostik som gör det möjligt 
för läkarna att upptäcka 
sjukdomar tidigare än 
någonsin förr, säger Mar-
grethe Vestager, verkstäl-
lande vice ordförande för 

”Ett Europa rustat för den 
digitala tidsåldern”.

– Vårt samhälle genererar 
en enorm mängd industri-
ella och offentliga data 
som kommer att föränd-
ra vårt sätt att producera, 
konsumera och leva. Jag 
vill att de europeiska före-
tagen och våra många små 
och medelstora företag 
ska få tillgång till dessa 
data och skapa mervärde 
för européerna – bland 
annat genom att utveckla 
tillämpningar för artifi-
ciell intelligens. Europa 
har allt som krävs för att ta 
ledningen i kapplöpningen 
om stordata och bevara sin 
tekniska suveränitet, sitt 
industriella ledarskap och 
sin ekonomiska konkur-
renskraft till nytta för de 
europeiska konsumenter-
na, säger kommissionären 
för den inre marknaden, 
Thierry Breton.

Europa som tillförlitlig 
ledare på det digitala 
området
Digital teknik som an-
vänds ändamålsenligt 
kommer att gynna med-
borgare och företag på 
många sätt. Under de 
kommande fem åren kom-
mer kommissionen att fo-
kusera på tre huvudmål på 
det digitala området:

· En teknik som fungerar 
för människorna.

· En rättvis och konkur-
renskraftig digital ekono-
mi.

· Ett öppet, demokratiskt 
och hållbart samhälle.

Europa kommer att bygga 
vidare på sin långa histo-
ria av teknik, forskning, 
innovation och uppfin-
ningsrikedom och på sitt 
starka skydd av rättigheter 
och grundläggande vär-
deringar. Ny politik och 
nya ramverk kommer att 
ge EU möjligheter att an-
vända avancerad digital 
teknik och stärka sin ka-

pacitet när det gäller cy-
bersäkerhet. Europa kom-
mer att fortsätta bevara 
sitt öppna, demokratiska 
och hållbara samhälle och 
de digitala verktygen kan 
stödja de principerna. Vi 
kommer att utveckla och 
följa vår egen väg mot en 
digital ekonomi och ett di-
gitalt samhälle som är glo-
balt konkurrenskraftiga, 
värdebaserade och inklu-
derande, samtidigt som vi 
fortsätter vara en öppen, 
regelbaserad marknad och 
arbeta nära våra interna-
tionella partner.

Europa som ledare inom 
området artificiell intel-
ligens
Europa har allt som be-
hövs för att bli en världsle-
dare när det gäller system 
för artificiell intelligens 
(AI) som kan användas 
och tillämpas på ett sä-
kert sätt. Vi har utmärk-
ta forskningscentrum, 
säkra digitala system och 
en stark ställning inom 
området robotteknik, lik-
som konkurrenskraftiga 
tillverknings- och tjänste-
sektorer som sträcker sig 
från bilar till energi, från 
hälso- och sjukvård till 
jordbruk.

I den vitbok som läggs 
fram idag planerar kom-
missionen för ett ramverk 
för tillförlitlig artificiell 
intelligens som bygger på 
spetskompetens och för-
troende. I samarbete med 
den privata och den offent-
liga sektorn är målet att 
mobilisera resurser längs 
hela värdekedjan och 
skapa rätt incitament för 
att påskynda införandet 
av AI, även i mindre och 
medelstora företag. Detta 
innebär samarbete med 
både medlemsstater och 
forskarsamhälle för att 
locka och behålla begåv-
ningar. Eftersom system 
för AI kan vara komplexa 
och innebära betydande 
risker i vissa samman-
hang, är det absolut nöd-
vändigt att bygga upp för-

troende. Det måste finnas 
tydliga regler som hanterar 
AI-system med hög risk 
utan att lägga alltför stor 
börda på de mindre risk-
fyllda. EU:s strikta regler 
för konsumentskydd, för 
att ta itu med otillbörliga 
affärsmetoder och för att 
skydda personuppgifter 
och privatliv kommer att 
fortsätta gälla.

För högriskfall, som när 
det gäller hälso- och 
sjukvård, polisarbete och 
transporter, bör AI-sys-
temen vara transparenta, 
spårbara och garantera 
mänsklig tillsyn. Myndig-
heterna bör kunna testa 
och certifiera de data som 
algoritmerna använder på 
samma sätt som de kon-
trollerar kosmetika, bilar 
eller leksaker. Objektiva 
data behövs för att lära 
högrisksystemen att fung-
era korrekt och för att 
garantera respekten för 
grundläggande rättighe-
ter, särskilt icke-diskri-
minering. Användning 
av ansiktsigenkänning 
för biometrisk fjärriden-
tifiering är i allmänhet 
förbjuden i dag och får 
endast användas i speciel-
la fall då det är berättigat 
och proportionerligt, med 
förbehåll för skyddsåt-
gärder och EU:s eller na-
tionell lagstiftning. Kom-
missionen vill inleda en 
bred diskussion om vilka 
omständigheter som even-
tuellt kan motivera undan-
tag i framtiden.

För AI-tillämpningar med 
lägre risk föreslår kom-
missionen ett frivilligt 
märkningssystem för till-
lämpningar som uppfyller 
en högre standard.

Alla AI-tillämpningar är 
välkomna på EU-markna-
den så länge de följer EU:s 
regler.

Europa som ledare inom 
området dataekonomi
Mängden data som gene-
reras av företag och of-
fentliga myndigheter väx-
er ständigt. Nästa våg av 
industriella data kommer 
i hög grad att förändra 
hur vi producerar, konsu-
merar och lever. Men det 
mesta av dess potential är 
ännu oanvänd. Europa har 
allt som krävs för att bli 
ledande inom denna nya 
dataekonomi: den star-
kaste industriella basen 
i världen med små och 
medelstora företag som en 
viktig del av den industri-
ella strukturen, tekniken, 
kunskaperna, och nu även 
en tydlig vision.

Målet med EU:s datastra-
tegi är att säkerställa att 
EU blir en förebild och 

en ledare när det gäller 
ett samhälle som drivs av 
data. Därför har EU för 
avsikt skapa ett verkligt 
europeiskt dataområde, en 
verklig inre marknad för 
data, för att frigöra dessa 
oanvända data så att de 
kan flöda fritt inom den 
europeiska unionen och 
mellan olika sektorer till 
nytta för företag, forskare 
och offentliga förvaltning-
ar. Medborgare, företag 
och organisationer bör få 
möjlighet att fatta bättre 
beslut som bygger på de 
insikter som erhålls ur 
data som inte är person-
uppgifter. Dessa data bör 
vara tillgängliga för alla, 
oavsett om det är ett of-
fentligt eller ett privat fö-
retag, ett nystartat företag 
eller en företagsjätte.

För att uppnå detta kom-
mer kommissionen för 
det första att föreslå ett 
lämpligt regelverk för 
datahantering, tillgång 
och återanvändning mel-
lan företag, mellan före-
tag och myndigheter och 
inom förvaltningar. Detta 
innebär att skapa incita-
ment för datadelning och 
införa praktiska, rättvisa 
och tydliga regler om till-
gång och användning av 
data som överensstäm-
mer med EU:s värdering-
ar och rättigheter, som 
per sonuppg i f t ssk ydd , 
konsumentskydd och kon-
kurrenslagstiftning. Det 
innebär också att göra 
uppgifter från den offent-
liga sektorn tillgängliga 
för fler genom att öppna 
värdefulla datamängder 
över hela EU och tillåta att 
dessa data återanvänds för 
nya innovationer.
För det andra har kommis-
sionen som mål att stödja 
utvecklingen av tekniska 
system och nästa gene-
ration av infrastrukturer, 
som kommer att göra det 
möjligt för EU och för alla 
aktörer att dra nytta av da-
taekonomins möjligheter. 
Kommissionen kommer 
att bidra till investeringar 
i europeiska projekt med 
stor inverkan på europe-
iska dataområden och till-
förlitliga och energieffek-
tiva molninfrastrukturer.

Slutligen kommer kom-
missionen att lansera spe-
cifika åtgärder för olika 
sektorer för att bygga upp 
europeiska dataområden 
inom exempelvis industri-
ell tillverkning, den gröna 
given, transporter och häl-
so- och sjukvård.

Kommissionen kommer 
också att arbeta för att yt-
terligare minska skillna-
derna i digital kompetens 
mellan EU-medborgarna, 
och undersöka hur med-

borgarna kan få bättre 
kontroll över vem som 
har tillgång till deras ma-
skingenererade data.

Vad händer nu?
Som anges i den strate-
gi som presenteras i dag 
kommer kommissionen 
senare i år att presente-
ra en ny lag om digitala 
tjänster och en europeisk 
handlingsplan för demo-
krati, föreslå en översyn 
av eIDA-förordningen och 
stärka cybersäkerheten 
genom att utveckla en ge-
mensam it-enhet. Europa 
kommer också att fortsätta 
skapa allianser med globa-
la partner och använda sin 
regleringsförmåga, kapa-
citetsuppbyggnad, diplo-
mati och finansiering för 
att främja den europeiska 
digitaliseringsmodellen.

Vitboken om artificiell 
intelligens är öppen för 
offentligt samråd till och 
med den 19 maj 2020. 
Kommissionen samlar 
också in återkoppling på 
sin datastrategi. På grund-
val av den återkopplingen 
kommer kommissionen att 
vidta ytterligare åtgärder 
för att stödja utvecklingen 
av tillförlitlig AI och data-
ekonomin.

Bakgrund
Sedan 2014 har kommis-
sionen vidtagit ett antal 
åtgärder för att underlätta 
utvecklingen av en smidig 
dataekonomi, som förord-
ningen om fria flödet av 
icke-personuppgifter, cy-
bersäkerhetsakten, direk-
tivet om öppna data och 
den allmänna dataskydds-
förordningen.

2018 presenterade kom-
missionen för första gång-
en en AI-strategi, och ena-
des med medlemsstaterna 
om en samordnad plan. 
Ramverket för AI som 
presenteras i dag bygger 
också på det arbete som 
utfördes av AI-expert-
gruppen, som presentera-
de sina etiska riktlinjer för 
tillförlitlig AI i april 2019.

I sina politiska riktlinjer 
betonar kommissionens 
ordförande Ursula von der 
Leyen behovet av att leda 
övergången till en hälso-
sam planet och en ny di-
gital värld. I det samman-
hanget meddelade hon att 
debatten om mänsklig och 
etisk artificiell intelligens 
och användningen av stor-
data för att skapa välstånd 
för samhällen och företag 
ska sätta fart under kommis-
sionens första 100 dagar.

Europaparlamentet

Att forma EU:s digitala framtid Kommissionen lägger 
fram strategier för data och artificiell intelligens

Ursula von der Leyen. Foto/källa: European Parliament 
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EU:s långtidsbudget 
hjälper miljoner stu-
denter och tusentals 
forskare, företag, fri-
villigorganisationer och 
regioner. Den bidrar till 
hälsosammare och säk-
rare mat, nya och bätt-
re vägar, järnvägar och 
flygplatser, renare miljö 
och bättre säkerhet vid 
EU:s yttre gränser. Den 
bakomliggande tanken 
är att göra Europa star-
kare och stärka fred 
och välstånd genom att 
sammanföra resurser. 
Den fortsätter göra det 
genom att finansiera 
projekt som förbättrar 
européernas vardag.

Vad är EU:s långtids-
budget?
EU:s långtidsbudget 
brukar också kallas den 
fleråriga finansierings-
ramen. Den sätter ta-
ket för hur mycket EU 
kan spendera under en 

period på åtminstone 
fem år inom olika poli-
tikområden. De senaste 
långtidsbudgetarna har 
fastställts för sjuårspe-
rioder.

En av anledningarna 
till varför EU har en 
långtidsbudget utöver 
de årliga budgetarna är 
för att skapa förutse-
barhet och därmed göra 
de program som EU vill 
finansiera effektivare. 
Förutsebarhet är viktig 
inte minst för exempel-
vis forskare som arbetar 
med forskningsprojekt 
som tar flera år att slut-
föra.

Långtidsbudgeten mås-
te också ha ett visst mått 
av flexibilitet för att 
hantera oförutsedda kri-
ser och nödsituationer. 
Därför inbegriper den 
en serie verktyg som 
kan användas där den 

behövs när något oför-
utsett inträffar. Exem-
pelvis är Europeiska so-
lidaritetsfonden avsedd 
att ge finansiell hjälp när 
en stor katastrof inträf-
far i ett medlemsland. 
Därutöver finns den så 
kallade globaliserings-
fonden som ska hjälpa 
arbetstagare att hitta 
nytt jobb om de blivit 
övertaliga till följd av 
strukturella förändring-
ar i världshandeln eller 
av en ekonomisk kris.

Till skillnad från natio-
nella budgetar är EU:s 
budget mer av en in-
vesteringsbudget. Den 
finansierar inte social 
trygghet, utbildnings-
system eller nationellt 
försvar. Istället ligger 
fokus på nyckelområ-
den som ger ett euro-
peiskt mervärde genom 
att stimulera tillväxt och 
konkurrens.

EU:s långtidsbudget helt enkelt
■ Hur finansieras EU, och vad används pengarna till? Läs vidare för att få EU:s långtidsbudget 
och besluten bakom förklarade.

Vad är Europaparlamentets ståndpunkt?

Grafik som förklarar 
vad EU:s långtidsbudget 
är   
Vad omfattar EU:s lång-
tidsbudget? 
Vad spenderar EU peng-
ar på?
Budgeten stödjer forsk-
ning och innovation, 
investeringar i trans-
europeiska nätverk och 
utveckling av små och 
medelstora företag, för 

att skapa tillväxt och 
sysselsättning inom EU.

EU:s gemensamma 
jordbrukspolitik till-
sammans med den ge-
mensamma fiskepoli-
tiken och miljöinsatser 
får den mesta finansie-
ringen i den nuvarande 
långtidsbudgeten. Där-
efter kommer samman-
hållningsprogrammen 

som syftar till att utjäm-
na utvecklingsnivåerna 
mellan regionerna inom 
EU. Långtidsbudgeten 
finansierar också inter-
nationellt bistånd och 
utvecklingsprojekt.

Läs mer om program-
men som långtidsbud-
geten stödjer och pro-
jekten som finansieras i 
din region.

Hur finansieras EU:s 
budget?
EU:s budget har flera in-
komstkällor och är kom-
plicerad. De omfattar

bidrag från medlems-
länderna
tullar på produkter som 
importeras till EU
böter utdömda till före-
tag som bryter mot EU:s 
konkurrenslagstiftning.

Eu r o p a p a r l a m e n t e t 
vill reformera sättet 
som budgeten finansie-
ras på eftersom den är 
“icke-transparent och 
totalt obegripligt för 
EU-medborgarna”.

Ett nytt, enklare system 
bör införa nya inkomst-
källor. Parlamentet fö-
reslår att finansieringen 
kan komma från en ny 

bolagsskatt (inklusive 
beskattning av stora 
företag i den digitala 
sektorn), intäkter från 
handel med utsläppsrät-
ter och en skatt på plast. 
Detta skulle minska de 
direkta bidragen från 
medlemsländerna.

Ta reda på mer om 
EU-budgetens intäkter.

Hur beslutas EU:s 
långtidsbudget?
Innan den innevaran-
de budgetperioden löpt 
ut, föreslår EU-kom-
missionen hur nästa 
långtidsbudget ska se 
ut. Detta används som 
grund för förhandling-
arna mellan Europapar-
lamentet och rådet, där 
ministrar från alla med-
lemsländer deltar.

För nästa budgetperiod 

2021-2027 presenterade 
EU-kommissionen sitt 
förslag i maj 2018. Par-
lamentet godkände sin 
ståndpunkt i november 
2018. Rådet har fortfa-
rande inte tillkännagivit 
sin förhandlingsposi-
tion. Enhällighet krävs 
bland medlemsländerna 
för att nå en överens-
kommelse. Varje över-
enskommelse kräver 
parlamentets godkän-
nande.

Hur är läget för närva-
rande i förhandlingar-
na?
Parlamentet och 
EU-kommissionen vän-
tar på att rådet ska före-
slå hur långtidsbudgeten 
ska se ut, så att de tre 
institutionerna kan bör-
ja förhandla. Förhopp-
ningsvis kan medlems-
länderna i rådet komma 
överens i början av år 
2020.

Info ExpressVad omfattar EU:s långtidsbudget?

Skanna till video
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Växtskyddsmedel an-
vänds för att skydda 
grödor mot skadegöra-
re, ogräs och sjukdo-
mar. De omfattar in-
sekticider, fungicider 
och herbicider som kan 
utsätta miljön för på-
frestningar och innebä-
ra en risk för människ-
ors hälsa. Sedan 1991 
har EU gemensamma 
regler för godkännan-
de och användning av 
växtskyddsmedel, och 
2009 antogs direktivet 
om hållbar användning 
av bekämpningsmedel. 
Revisorerna bedömde 

om EU:s åtgärder på 
området hade gett avsett 
resultat.

Flera medlemsstater var 
sena med att införliva 
direktivet i nationell 
lagstiftning, och 2012 
inleddes överträdelse-
förfaranden mot två av 
dem. Revisorerna kon-
staterade också att Eu-
ropeiska kommissionen 
inte hade kontrollerat 
ordentligt om införli-
vandet var fullständigt 
och korrekt genomfört. 
Till exempel införlivade 
inte alla medlemsstater 

i sin nationella lagstift-
ning skyldigheten för 
jordbrukare att använda 
integrerat växtskydd. 
Sedan 2016 har kom-
missionen dock ökat 
sina insatser för att se 
till att direktivet om 
hållbar användning av 
bekämpningsmedel ge-
nomförs, konstaterar re-
visorerna.

Genom direktivet gjor-
des integrerat växt-
skydd obligatoriskt för 
jordbrukare. Integrerat 
växtskydd innebär att 

växtskyddsmedel bara 
ska användas om före-
byggande eller andra 
metoder inte ger resul-
tat. Det finns dock inga 
tydliga kriterier eller 
särskilda krav som hjäl-
per till att säkerställa 
genomförandet och be-
döma efterlevnaden. Pa-
rallellt har en kategori för 
växtskyddsmedel med 
låg risk skapats. Men 
endast 16 av 487 ämnen, 
eller 3 %, har hittills god-
känts för användning, 
vilket är otillräckligt, sä-
ger revisorerna.

EU:s åtgärder i fråga om växtskyddsmedel har lett 
till små framsteg
■ Framstegen med att mäta och minska 
riskerna med användning av växtskydds-
medel i EU har varit begränsade, enligt 
en ny rapport från Europeiska revisions-
rätten. Flera medlemsstater har varit 
sena med att fullt ut införliva direktivet 
om hållbar användning av bekämpnings-
medel. Samtidigt har incitamenten för 
jordbrukare att tillämpa alternativa me-
toder varit fortsatt svaga. Dessutom kan 
inte Europeiska kommissionen övervaka 
effekterna av eller riskerna med växt-
skyddsmedelsanvändning exakt, säger 
revisorerna.

BIld av ErAnger från Pixabay

De konstaterar också att 
jordbrukarna har få in-
citament att minska sitt 
beroende av bekämp-
ningsmedel. Framför 
allt finns det inget krav 
på att jordbrukarna ska 
tillämpa principerna för 
integrerat växtskydd för 
att få GJP-stöd, påpekar 
revisorerna.

”Europeiska kommis-
sionen har hittills inte i 
någon större utsträck-
ning kunnat minska 
och kontrollera de ris-
ker som är förknippade 

med jordbrukarnas an-
vändning av bekämp-
ningsmedel”, sade Samo 
Jereb, den ledamot av 
Europeiska revisions-
rätten som ansvarar för 
rapporten. ”Utform-
ningen av den nya ge-
mensamma jordbruks-
politik som träder i kraft 
2021 var ett tillfälle att 
komma till rätta med 
detta problem på lämp-
ligt sätt som tyvärr inte 
togs tillvara.”

Europaparlamentet

Tel. 040-30.00.41
Sadelgatan 14, 213 77 Malmö
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Transportstyrelsen har 
granskat merparten av 
skolans rapporteringar 
mellan den 5 mars 2018 
och den 23 april 2019. 
Totalt konstaterades 29 
felaktiga rapporteringar.

– Vi ser mycket allvar-
ligt på det här. Skolan 
har allvarligt brutit mot 
reglerna genom att sys-
tematiskt rapportera in 
att elever gått grundut-
bildning för yrkesförar-
kompetens, trots att de 
inte har genomfört hela 
utbildningen, säger, 
Magnus Janzén, inspek-
tör på Transportyrelsen.

Det förekommer också 
fall där skolan har rap-
porterat in att elever har 
genomfört grundutbild-

■ Transportstyrelsen polisanmäler Framtidsgymnasiet i 
Sverige AB i Kristianstad för osant intygande. Myndig-
hetens kontroller visar att skolan har rapporterat att 
elever har genomfört grundutbildning för yrkesförar-
kompetens, trots att de inte har slutfört utbildningen.

Transportstyrelsen polisanmäler 
fuskande gymnasieskola

■ Den illegala handeln med husdjur är en sorglig verklighet i 
Europa och ledamöter vill ha bättre skydd för djuren och hår-
dare straff för dem som bryter mot reglerna.

Olaglig handel med katter 
och hundar: Ledamöter 
kräver bättre skydd för 
djuren

Källa: Pixabay

ning för yrkesförarkom-
petens, trots att eleverna 
inte varit behöriga och 
antagna till det program 
som erbjuder denna ut-
bildning.

– En rätt utförd utbild-
ning ger en väldigt god 
grund att stå på som bli-
vande yrkesförare. När 
skolorna inte säkerstäl-
ler elevernas kunskaper 
och färdigheter som ut-
bildningen ska syfta till 
riskeras trafiksäkerhe-
ten och samhällets krav 
på god förarutbildning, 
säger Magnus Janzén.

Transportstyrelsen har 
genomfört flera riktade 
informationsinsatser till 
skolorna. Myndigheten 
har dessutom tillsam-

mans med Skolverket 
tagit fram ett stödmate-
rial för att hjälpa skolor-
na i deras verksamhet

För att komma till rätta 
med problemet att sko-
lor rapporterar elever 
på osanna grunder tar 
Transportstyrelsen yt-
terligare ett steg. Myn-
digheten kommer nu att 
polisanmäla skolor där 
man konstaterat allvar-
liga brister. 

– Framtidsgymnasiets 
agerande utgör även en 
osund konkurrens jäm-
fört med de skolor som 
följer reglerna, säger 
Magnus Janzén, inspek-
tör på Transportstyrel-
sen.
Källa: Transportstyrelsen

■ Sättet vi arbetar på 
har förändrats mycket 
under de senaste decen-
nierna och åren. Förr 
var kontoret den själv-
klara arbetsplatsen, alla 
hade en fast telefon på 
sitt skrivbord eller i mer 
modern tid en mobilte-
lefon som primärt fanns 
till för att ringa. Nu är 
arbetsformerna mer 
flexibla, det gäller både 
plats och tid. Arbetsliv 
och fritid går dessutom 
mer ihop och vi är stän-
digt uppkopplade för att 
utföra arbetet och sköta 
privatlivet. Vårt nya sätt 
att arbeta och kommuni-
cera påverkar förstås be-
hovet av telefonilösning.

- Förr var allt mer fast, 
människor arbetade en 
längre tid på sina ar-
betsplatser, hade sin 
anknytning och man 
utförde jobbet på sina 
kontor. Då var också 
den primära kommuni-
kationsformen ett tele-
fonsamtal vilket förstås 
påverkade utformning-
en av telefonlösning-
ar och operatörernas 
prislistor. Men det har 
förändrats och vi ser 
att många trots att de 

är upplysta inte hänger 
med, säger Daniel Hen-
riksson, Chef för opera-
törsrådgivare på Office 
Management.

Smarta mobiler har 
ökat datatrafiken ofant-
ligt mycket. Det har 
gått från megabyte till 
giga-, zeta-, och yotta-
byte. För många inne-
bär denna förändring att 
månadsräkningen blir 
större och större, efter-
som det är svårt att hålla 
ordning på kostnaderna 
för just datatrafik. Det 
finns hundratals abon-
nemangserbjudanden 
på marknaden, och de 
ändrar ofta form

- Det är en djungel 
att hålla reda på, det 
var enklare när telefo-
nikostnader handlade 
om samtal. Datatrafik 
är så individuellt, där-
för påverkas företagets 
kostnader av vilka som 
är anställda och deras 
sätt att arbeta. Så med 
större rörelse i arbets-
marknaden förändras 
behoven oftare, samti-
digt som operatörernas 
villkor förändras. Det 
som var fördelaktigt 

ett år är kanske inte det 
bästa nästa år, fortsätter 
Henriksson.

Men varför kan man 
inte bara begränsa de 
anställdas datatrafik? I 
dagens uppkopplade ar-
betsliv kan det vara det-
samma som att hämma 
den anställdes förutsätt-
ningar. Varje individs 
behov bör tillmötesgås 
så att arbetsgivaren 
ger den anställde rätt 
möjlighet att utföra sitt 
jobb.

- Det företag bör göra, 
istället för att begränsa, 
är att lite oftare se över 
sina telefonilösningar, 
vilket abonnemang och 
vilka mobiltelefoner 
man ska lägga peng-
ar på. Att dessutom ha 
en flexibel molnbase-
rad växellösning där 
du kan anpassa antalet 
anknytningar när orga-
nisationen förändras är 
också ett led i att få till 
en mer kostnadseffektiv 
telefoni och effektiv ar-
betsplats, avslutar Hen-
riksson.

Office Management

Förändrade arbetssätt i framtiden 
ökar datatrafiken och dina 

telefonikostnader

Många husdjur handlas 
olagligt inom EU och 
genererar stora intäkter 
till en liten risk, vilket 
ofta innebär en värdefull 
inkomstkälla för krimi-
nella nätverk.

För att tackla den illega-
la handeln med husdjur 
efterlyste ledamöterna 
en handlingsplan på 
EU-nivå, tuffare sank-
tioner och obligatorisk 
registrering i en reso-
lution som parlamentet 
godkände den 12 febru-
ari.

Européer bryr sig om 
djuren
Hundar och katter är de 
populäraste sällskaps-
djuren inom EU och 
många av oss betraktar 
dem som en del av famil-
jen. De flesta EU-med-
borgare är engagerade för 
att deras naturligt päls-
klädda vänner ska må bra. 
74 procent anser att skyd-
det för deras sällskapsdjur 
måste bli bättre.

Den illegala handeln 
kan leda till dåliga upp-
födningsvillkor, valpar 
och kattungar som skiljs 
från sina mammor all-
deles för tidigt och långa 
resor under stressande 
villkor, ofta utan mat 
och vatten.

Handeln kan också 
innebära hälsorisker så 
olagligt uppfödda hus-
djur ofta saknar vacci-
nering, och kan sprida 
rabies, parasiter och 
smittsamma sjukdomar 
till både människor och 
boskap. Den stör ock-
så EU:s inre marknad 
eftersom konsumenter 
kan lockas av låga priser 
på nätet för sällskaps-
djur utan att de känner 
till riskerna.

Åtgärder för djurskydd, 
konsumentskydd och 
folkhälsa
Parlamentet krävde 
kompatibla EU-system 
för husdjursregistrering 
i en resolution 2016. 

Nu kräver ledamöterna 
att kommissionen läg-
ger fram förslag om ett 
EU-omfattande obli-
gatoriskt system för att 
identifiera och regist-
rera katter och hundar, 
fler kontroller och tuffa-
re sanktioner mot dem 
som uppvisar falska hus-
djurspass. Det vill också 
ha en gemensam EU-de-
finition för uppfödare av 
valpar och kattungar, då 
olika djurskyddsnivåer, 
innebär prisskillnader 
som utnyttjas av illegala 
uppfödare.

De vill ha EU-regler för 
uppfödning av husdjur 
och uppmanar med-
lemsländerna att införa 
register för auktorise-
rade uppfödare och säl-
jare. De vill också upp-
muntra människor att 
adoptera snarare än att 
köpa sällskapsdjur.

Europaparlamentet

www.vaxkassetter.se
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Studien, som publicer-
as i den vetenskapliga 
tidskriften Frontiers in 
Psychiatry, visar bland 
annat att den högsta ris-
ken för skuldsättning 
ses hos personer som 
spelar både på nätka-
sino och livebetting på 
sport. Spelproblem, en 
skuldsättning med en-
gagemang hos krono-
fogden, och en historik 
av att ha lånat pengar 
för spel, var markant 
högre hos dem som spe-
lade på nätkasino jäm-
fört med personer som 
inte rapporterade denna 
spelaktivitet.
När forskarna våren 
2019 rapporterade om 
den då opublicerade 
studien hade man no-
terat att alltfler sökte 
hjälp för spelberoende 
kopplat till nätbaserade 
högriskspel som exem-

pelvis nätkasino och 
bettingspel online. Det 
är spelformer som är 
tillgängliga dygnet runt 
från olika digitala platt-
formar och tar en allt 
större del av spelmark-
naden i Sverige i för-
hållande till så kallade 
landbaserade spel.

– Resultaten visar an-
märkningsvärt höga 
siffror för spelproblem 
och överskuldsättning* 
hos nätspelare. Bland 
de nätspelare som rap-
porterade att de under 
senaste månaden hade 
spelat på nätkasino hade 
mer än hälften ett pro-
blemspelande, och den 
siffran var 65 procent 
om man rapporterade 
både nätkasino och li-
vebetting på sport, sä-
ger Anders Håkansson, 
professor i spelberoende 

vid Lunds universitet.

Problematiskt spelande

Studien baseras på 1004 
personer som uppgett 
att de spelat om pengar 
på nätkasino eller annan 
form av onlinespel vid 
minst 10 tillfällen under 
de senaste 12 månader-
na.

Resultatet visar ett tyd-
ligt samband mellan 
att spelat på nätkasino 
de senaste 30 dagarna 
och förekomst av spel-
problem (se faktaruta). 
Andelen som har ett 
problematiskt spelan-
de, med den definition 
som brukar användas i 
svenska befolkningsun-
dersökningar, var 52 
procent bland dem som 
senaste månaden hade 
spelat nätkasino, och 65 

procent bland dem som 
senaste månaden hade 
spelat både nätkasino 
och livebetting på sport. 
Detta kan jämföras med 
16 procent i gruppen 
som inte spelade någon 
av dessa spelformer se-
naste 30 dagarna och 21 
procent hos dem som 
hade spelat livebetting 
men inte nätkasino. 
Bland dem som hade ta-
git lån för spel hade 90 
procent ett problemspe-
lande. Att vara övers-
kuldsatt var mycket nära 
kopplat till graden av 
problemspelande, och 

Spelberoende, nätbaserade högriskspel och 
skuldsättning
■ Forskare vid Lunds universitet har studerat sambandet mellan 
problematiskt spelande och överskuldsättning. Nu publiceras 
studien som visar att personer som spelat på nätkasino betydligt 
oftare skuldsatt sig för att finansiera sitt spelande, jämfört med 
andra spelformer. Spelproblematiken var särskilt markant för 
kvinnor i den aktuella studien.

skulder till kronofogden 
sågs betydligt högre ut-
sträckning för personer 
som spelar nätkasino. 
Särskilt anmärknings-
värda var siffrorna för 
kvinnor.

– I vår studie var det be-
tydligt fler av kvinnorna 
som, enligt gränsvär-
det i det frågeformulär 
vi har använt, hade ett 
problemspelande (48 
procent), än bland män-
nen (28 procent). Även 
när man statistiskt tar 
hänsyn till flera andra 
faktorer, så ser vi inte 

de könsmönster som vi 
brukade se i spelforsk-
ningen tidigare. Bland 
just nätspelare kan alltså 
problemspelandet vara 
ännu större hos kvinnor 
än det är hos män, säger 
Anders Håkansson.

*Den definition av 
”överskuldsät tn ing” 
som används i studien 
är: ”Har du upplevt att 
du (eller ni som bor i 
ditt hushåll) har haft 
ständigt återkommande 
problem med att betala 
räkningarna? ”
Källa: Lunds universitet

Foto/källa: Pixabay
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Även om principen “lika 
lön för lika arbete” redan 
infördes med Romfördra-
get 1957, så lever lönega-
pet mellan könen envetet 
kvar, med bara marginel-
la förbättringar under de 
senaste 10 åren.

Europaparlamentet har 
vid upprepade tillfällen 
krävt mer åtgärder för att 
minska gapet. Efter en 
debatt i kammaren under 
plenarsessionen i januari 
godkände ledamöterna 
en resolution.

I resolutionen som leda-
möterna röstade igenom 
den 30 januari uppma-
nar Europaparlamentet 
EU-kommissionen att 
föreslå bindande åtgär-
der mot lönegapet mellan 
män och kvinnor och för 
öppenhet kring lönesätt-
ning. Åtgärder avser både 
offentlig och privat sek-
tor.

Resolutionen kräver:

Tydliga mål för med-
lemsländerna att minska 
lönegapet mellan könen 
under de kommande fem 
åren (via en uppdaterad 
handlingsplan).
Investeringar i förskole-
verksamhet och omsorgs-
tjänster.

Investeringar i familje-
vänliga arbetsvillkor för 
att trygga kvinnors jäm-
lika deltagande på arbets-
marknaden.
Tillräckligt skydd för 
äldre kvinnor exempelvis 
genom tillgodoräknande 
av omvårdnadsperioder, 
tillräckliga minimipen-
sioner och efterlevande-
förmåner.
Satsningar på yrkesut-
bildning och livslångt 
lärande för kvinnor, sär-
skilt för att främja entre-
prenörskap och intresse 
för naturvetenskapliga 
ämnen och digital utbild-
ning för flickor från en 
tidig ålder.
Europeiska kommis-
sionen förväntas presen-
tera sin nya EU-strategi 
för jämställdhet i mars.

Vad är egentligen löne-
gapet mellan könen och 
hur räknas det ut?

Lönegapet består av 
skillnaden i den genom-
snittliga bruttotimlönen 
mellan kvinnor och män. 
Den bygger på lönerna 
som betalas ut direkt till 
anställda före skatt och 
socialförsäkringsavgifter 
dragits av. Beräkningar-
na inbegriper bara före-
tag med tio eller fler an-
ställda.

Enligt det här sättet att 
beräkna kan löneskillna-
den kopplas till många 
faktorer, exempelvis ut-
bildning, arbetstimmar, 
typ av jobb, karriärav-
brott och deltidsarbete. 
Men det visar på den 
generella löneskillnaden 
mellan kvinnor och män 
inom EU.

Hur stort är lönegapet i 
EU?

Lönegapet mellan könen 
varierar stort i EU. Störst 
är det i Estland (25,6 
procent), Tjeckien (21,1 
procent) och Tyskland 
(21 procent) medan det 
är minst i Rumänien (3,5 
procent), Italien och Lux-
emburg (båda 5 procent). 
Det svenska lönegapet är 
12,6 procent.

Lika lön regleras genom 
ett EU-direktiv men 
Europaparlamentet har 
vid upprepade tillfällen 
begärt att det ses över 
och uppdateras. Kom-
missionsordförande Ur-
sula von der Leyen har 
tillkännagett att hennes 
kommission kommer 
att arbeta på en ny jäm-
ställdhetsstrategi för EU 
och bindande åtgärder 
för öppenhet kring löne-
sättning.

Lönegapet m
ellan kvinnor och m

än - ©
Shutterstock.com

/D
elpixel 

Lönegapet mellan kvinnor och män: definitioner 
och orsaker

■ Arbetande kvinnor inom EU tjänar i genomsnitt 16 
procent mindre per timme än vad män gör. Ta reda på hur 
lönegapet mellan könen räknas ut och varför det finns.

Ta reda på mer om vad 
parlamentet gör för jäm-
ställdhet.

Varför finns ett lönegap 
mellan könen?
Att tolka siffrorna är inte 
så enkelt som det låter, 
då ett mindre lönegap i 
ett visst land inte nöd-
vändigtvis betyder mer 
jämställdhet. I vissa med-
lemsländer tenderar ett 
mindre gap att bero på att 
färre kvinnor deltar på 
arbetsmarknaden, medan 
stora gap ofta kan härle-
das till att många kvinnor 
arbetar deltid eller att de 
framförallt arbetar inom 
vissa yrken.

I genomsnitt utför kvin-
nor mer obetalt arbete 
(exempelvis genom att ta 
hand om barn och hus-
håll) medan män gör mer 
betalt arbete. Bara 8,7 
procent av männen inom 
EU arbetar deltid, medan 
nästan en tredjedel av alla 
kvinnor inom EU gör det 
(31,3 procent). Totalt har 
kvinnor mer arbetstim-
mar per vecka än män.

Så kvinnor tjänar inte 
bara i genomsnitt inte 
bara mindre i timmen än 
män, de utför också färre 
timmars betalt arbete och 
färre kvinnor än män är 
anställda. Alla dessa fak-
torer tillsammans medför 
att skillnaden i totala in-
komster mellan kvinnor 
och män uppgår till näs-

tan 40 procent (för 2014).
Sannolikheten är ock-
så betydligt större för 
kvinnor att göra avbrott i 
sina karriärer och att de-
ras karriärsval påverkas 
av omsorgs- och famil-
jeskyldigheter.

Överrepresenterade i 
lågbetalda jobb

Den mest framträdan-
de faktorn för lönegapet 
mellan kvinnor och män 
är överrepresentationen 
av kvinnor i relativt låg-
betalda sektorer som om-
sorg, handel och utbild-
ning. Ungefär 30 procent 
av lönegapet förklaras av 
detta. Det finns fortfa-
rande sektorer exempel-
vis inom forskning och 
teknik där andelen män 
är väldigt hög (över 80 
procent).

Kvinnor har också färre 
chefstjänster. Mindre än 
6,9 procent av de störs-
ta företagens VD:ar är 
kvinnor. Uppgifter från 
Eurostat visar att löne-
gapet är som störst bland 
chefer. Kvinnliga chefer 
tjänar i genomsnitt 23 
procent mindre per tim-
me än manliga.

Men kvinnor drabbas 
också av ren diskrimi-
nering i arbetslivet, så-
som att betalas sämre än 
manliga kollegor för ar-
bete inom precis samma 
områden eller att de de-

graderas efter mammale-
dighet.
Nyttan med att minska 
gapet

Lönegapet mellan könen 
växer med ålder – paral-
lellt med karriärer och 
ökade familjeskyldighe-
ter – efter att ha varit för-
hållandevis litet när kvin-
nor och män påbörjar sin 
yrkesbana. Med mindre 
pengar att spara och in-
vestera ackumuleras ga-
pet, och konsekvensen 
blir att risken ökar för 
kvinnor att slås ut socialt 
och hamna i fattigdom på 
ålderns höst (pensionsga-
pet mellan könen var 36 
procent 2017).

Varje procentenhets 
minskning av lönegapet 
mellan könen skulle med-
föra en ökning av BNP 
med 0,1 procent.

Lika lön handlar inte bara 
om rättvisa. Det skulle 
också stimulera ekono-
min då kvinnor skulle få 
mer pengar att spendera. 
Det skulle öka skatteba-
sen och minska lite av 
bördan på välfärdssyste-
men. Bedömningar visar 
att en minskning av löne-
gapet med en procenten-
het skulle öka bruttona-
tionalprodukten med 0,1 
procent.

Källa: Europaparlamentet
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Njurarna renar vårt 
blod genom att ta bort 
restprodukter, de bildar 
urin och reglerar uri-
nens salthalt, surhets-
grad och volym. Nju-
rarna har fler funktioner 
i kroppen och är även 
tätt sammankopplade 
med blodtrycksregle-
ring, vätskebalans och 
bildandet av röda blod-
kroppar. En sviktande 
njure är sämre på att bil-
da aktivt vitamin D som 
har betydelse för kalk-
upptaget i tarmen. Men 
även andra biomarkörer 
kopplade till skelettet, 
som parathormon och 
fosfat, påverkas av för-
sämrad njurfunktion, 
vilket på sikt kan leda 
till ett skört skelett. 
Osteoporos, eller ben-
skörhet, drabbar oftare 
kvinnor än män och le-

der till en ökad risk för 
frakturer. Drygt hälften 
av alla kvinnor över 80 
år lider av benskörhet.

– Eftersom sjukdom 
ofta definieras som 
funktionsförlust i ett or-
gan kan det ibland vara 
svårt att skilja sjukdom 
från normalt åldrande. 
Och när det gäller njur-
funktionen hos äldre 
personer kan det kom-
plicera bilden ytterli-
gare eftersom det finns 
många olika formler 
för att skatta njurfunk-
tionen och de flesta av 
dessa skattade mätme-
toder är inte utvecklade 
för äldre personer. Trots 
att det är just äldre som 
konsumerar mest vård, 
säger Linnea Malm-
gren, doktorand vid 
Lunds universitet och 

ST-läkare i geriatrik på 
Skånes universitetssjuk-
hus i Malmö och som nu 
lägger fram sin avhand-
ling ”Kidney Function 
During Ageing and its 
Association with Bone 
Mass, Fracture and 
Mortality”.

Njurfunktionen hos en 
yngre individ inte är 
den samma som hos 
en äldre. Samma njur-
funktion, som hos en 
yngre individ skulle 
anses nedsatt, behöver 
hos en äldre individ inte 
vara kronisk sjukdom 
utan kan vara en funk-
tionsförlust som ingår 
i det normala åldran-
det. Njursvikt är en tyst 
sjukdom och individen 
märker inte att njurar-
nas funktion avtar. När 
symtom som trötthet, 
klåda och illamående 
känns av har det i regel 
gått väldigt långt.

I sitt avhandlingsarbete 
har Linnea Malmgren 
undersökt hur njurfunk-
tionen hos äldre är kopp-
lad till benhälsa och 
frakturer. Avhandlingen 
bygger på fyra epide-
miologiska studier och 

följer i över tio års tid 
totalt 1 044 äldre kvin-
nor i kohorten Malmö 
Osteoporosis Prospec-
tive Risk Assessment 
(OPRA). Studierna är 
baserade på insamlade 
uppgifter mellan åren 
1995 till 2012, från det att 
kvinnorna var 75 år gam-
la och med uppföljningar 
vid 80 och 85 års ålder.

Avhandlingens sam-
mantagna resultat visar 
att den skattade defi-
nitionen för kronisk 
njursjukdom var väldigt 
vanlig bland de äldre 
kvinnorna som i övrigt 
var friska. Bland de 
äldsta kvinnorna klas-
sades åtta av tio som 
njursjuka beroende på 
vilka markörer och mät-
metoder som användes.

– Njurfunktionen hos 
en person varierar bland 
annat beroende på kost 
och tid på dygnet och 
påverkas av riskfak-
torer som rökning och 
högt blodtryck. Mar-
körerna för en nedsatt 
njurfunktion, cystatin 
C och kreatinin, påver-
kas dessutom av andra 
funktioner än själva 

Vad händer när kvinnokroppen åldras?

Foto/källa:Pixabay

njurfunktionen, säger 
Linnea Malmgren.

Enligt det nuvarande 
systemet för att bedö-
ma njurfunktion klas-
sificerades en stor del 
av de äldre kvinnorna i 
studierna som njursju-
ka, men bara kvinnorna 
med allra sämst njur-
funktion hade två till 
tre gånger ökad risk för 
död i jämförelse med de 
njurfriska kvinnorna. 
Linnea Malmgren anser 
därför att gränsen för 
njursjukdom bör sän-
kas hos äldre individer 
och att fler studier på 
äldre och samsjuklig-

het behövs. Benskörhet 
och njursvikt påverkar 
livskvaliteten för den 
enskilda patienten och 
kräver kostsamma vård- 
och samhällsinsatser.

– Demografin föränd-
ras konstant och perso-
ner som är åttio år eller 
äldre förväntas öka med 
nästan åttio procent 
fram till år 2035. I vår-
den behöver vi redan nu 
ökad kunskap om hur vi 
förebygger och förläng-
er det friska åldrandet 
för att förhindra framti-
da sjukhusinläggningar, 
säger Linna Malmgren.
Källa: Lunds universitet
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Experter på kemtvätt och
reparationer av textil, skinn
päls, mocka, väskor & sömnad
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ilan

Med ökande ålder sker en generell förlust av 
funktioner i alla kroppens organ. Bland an-
nat är nedsatt njurfunktion och benskörhet 
vanligare hos äldre. Det senare i högre grad 
hos kvinnor. En ny avhandling från Lunds 
universitet sätter ljuset på kvinnors åldran-
de och undersöker sambandet mellan två 
vanliga sjukdomar som kan följa på åldrandet 
– njursvikt och benskörhet.
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1. Fruktsaft	  som	  finlandssvensken	  
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påstås	  ha	  i	  granen	  (5)
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7. Vapened	  (5)
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15. Kan	  konformen	  vara	  en,	  om	  än	  
28

transparent.	  Kan	  chokladägget	  	  kanske
29 30

bli.	  Eller	  måhända	  en	  fågel	  av	  	  
31

Ulrica	  Hydman	  Vallien.	  (10)
32 33

16. Nåtlare	  som	  kan	  finnas	  i	  låda	  och

Vågrätt har	  egen	  gata	  i	  såväl	  Malmö	  som	  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20. Taipan	  och	  krait	  (5) 33. Rymmer	  välkänt	  torn	  (7)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           FEBRUARIHOROSKOP  22

HOROSKOP - MARS 2020 
Vädur
Inre styrka, spontan energi, självförtroende
 Mars, den första vårmånaden, är ett tecken på att lugna 
ner sig på jobbet. Det finns mindre bekymmer, så du kan 
fokusera på andra viktiga saker, som din familj, där du 
kanske kan förvänta dig några heta nyheter. Väduren ska 
också lita på sin intuition, vilket kommer att fungera.
 Varje Vädur kan förvänta sig en positiv energi i mars. 
Du mår bra på alla fronter. Till exempel kan du njuta av 
harmoni i familjen. Förhållandena kommer att vara myck-
et vänliga och omständigheterna kommer även att vara 
lämpliga för att lösa de mest allvarliga ämnena. Låt inte 
andra få en betydande inverkan på dig. Du borde stå djupt 
i dina åsikter.

Oxen 
Stark och envis, men praktisk och beslutsam
  Mars betonar vänskap framför kärlek. Oxen är inte rädd 
för att visa sitt riktiga ansikte, vilket hjälper honom att 
locka till sig många intressanta människor. Även om du 
känner dig mer avslappnad än någonsin, var noga med 
att du inte kan anta att någon är ärlig mot dig.
  Mars kommer att ge positiv energi till Oxen, särskilt 
när det gäller relationer. De av er som är singel kommer 
att ha en stor chans att träffa någon. Oroa dig inte om att 
gå ut. Det finns stabilitet framåt i karriären, så att du lätt 
kan lätta din insats. Stora arbetsinsatser kommer inte att 
ge dig en fördel nu.

Tvillingarna
Kommunikativ och artig karaktär med ett sinne för humor 
och kreativitet
  I Mars kommer du fokusera på materiella saker. Tvil-
lingarna drivs av en önskan om att få mer pengar. På 
grund av detta kan de räkna med sin beslutsamhet. Å an-
dra sidan kan visionen om egendom koppla bort dig från 
dina verkliga värden, så glöm inte dem.
  I mars kommer Tvillingen inte att låta sig offentligt visa 
sin kärlek. Även om dina känslor är starka, föredrar du 
att spendera romantisk tid hemma. Långsiktiga relatio-
ner kommer att trivas, men de som inte har en partner 
kommer inte att få mycket av situationen. Förhållanden 
som kommer att uppstå under denna period kommer att 
vara rent vänliga.

Kräftan 
Emotionell men mottaglig karaktär, lynnig och avvak-
tande
  En högre temperatur betyder ”guldfeber”. Du lockas av 
pengar och egendom under hela Mars månad, vilket ger 
dig koncentration till att öka din arbetsprestanda. Om du 
fortsätter kanske du kommer att främjas.
  När det gäller karriär kan du drabbas av mindre problem 
i mars. Varje kräfta kommer troligen att behöva hantera 
brist på motivation. Om du inte är tillräckligt fokuserad 
kanske du kanske saknar en viktig information eller gör 
ett misstag. Du behöver inte vara orolig, men konsekven-
serna kommer att vara milda, men du borde lära av det.

Lejonet
Modig, självförtroende, bestämd och öppen är lejonet
  Mars vänder ditt liv upp och ner och du blir framgångs-
rik igen. Varje Lejon ser ut att ha självförtroende. De en-
samstående finner dock stor kärlek. Stjärnorna bringar 
dig mycket långa relationer och det är en bra tid att göra 
ett stort steg framåt för att uppnå dina mål.
 Enligt horoskopet kommer det att bli en bra vridning i 
mars. Det kommer slutligen att vara en period när Lejo-
nens kommer att lyckas i det personliga livet. Saker kan 
inte vara så bra i karriären ändå. Bara ett ögonblick av 
ouppmärksamhet är tillräckligt för att göra ett misstag. 
Du måste koncentrera dig mycket, vilket är uppenbarli-
gen ansträngande. Du laddar batterierna bäst när du gör, 
till exempel lagsporter.

Jungfrun 
Försiktig, uppmärksam men intelligent och noggrann är 
jungfrun
  Jungfru är naturligtvis ett av de mest hårt arbetande 
stjärntecken, vilket kan leda till arbetsnarkomani i extre-
ma fall. Mars är inte den rätta perioden för påfrestning 
som denna. Överdriven stress kan ha en negativ inverkan 
på din hälsa. Så, du borde få vila och inte vara rädd för att 
uppnå lite välbefinnande och njut av det.
 Den här månaden kommer huvudsakligen att röra sig 
om din karriär, även om dina tankar kan gå i en annan 
riktning. Det kommer att vara väldigt viktigt för Jung-
frun att koncentrera sig helt på vad de gör. Små misstag 
som orsakas av ouppmärksamhet kan leda till stora pro-
blem. Du bör inte heller försumma ditt hjärta, i mars.

Vågen
Rättvis, sympatisk, harmoni och intellekt
  Med den kommande våren kan Vågen förvänta sig att 
hennes sexualitet vaknar. För singlar väntar några pas-
sionerade relationer, medan för en Våg i ett långsiktigt 
förhållande, ger Mars en bättre livskvalitet. Men vårmå-
naden erbjuder dig bra möjligheter även i karriären. Vi-
sionen av materiella vinster gör att du motiveras mer än 
någonsin tidigare.
   Stjärnorna kommer att fortsätta att vara till förmån för 
ensamstående personer i mars. Missa inte din chans att 
träffa din själskamrat och håll ögonen öppna öppna. Vå-
gen kan också förvänta sig en fredlig situation och har-
moni i familjen. Du mår bäst hemma. Även om du är för 
reserverad behöver du inte vara orolig för att uttrycka 
dina känslor eller hålla tillbaka med beröm.

Skorpionen 
Observant kämpe, förutseende och empatisk mot andra
   Mars är en mycket fruktbar period, som du förväntat 
dig länge. Skorpionen har inga problem med att göra nå-
got arbete med absolut entusiasm. Hans motivation är en 
stark önskan om egendom som Mars i Oxen ger honom. 
Ja, pengar är trevligt, men glöm inte att ta hand om dina 
nära vänner och familj.
   Tack vare Venus påverkan, gör Skorpionen bra ifrån sig 
i relationer. Du kommer att släppa ut en positiv energi, 
som väsentligt lockar individerna i din omgivning. Så, 
de som är singel kommer säkert inte att sakna potentiella 
partners. Ditt självförtroende kommer att bli högre och 
högre. Akta dig för att bli hänsynslös men.

Skytten 
Målmedveten, energisk och fylld med längtan och an-
strängning
  Kom ihåg vilken omgivning du befinner dig i och tänk 
noga efter vilket beteende som passar situationen. Du 
vill inte skaffa ovänner. Ge inte andra chans att tycka illa 
om dig. Gör ett bra första intryck.
   När det kommer till kärlek kommer du vara som någon 
på en gunga. Det händer ofta att du försvinner i dina tan-
kar. Det finns inget fel med att drömma, men missa inte 
viktiga fakta.
   Nu är den rätta tiden för storstädning hemma. Erkänn, 
det är på tiden.
   Du sprider leenden överalt omkring dig, men du mår 

inte så bra på insidan. Berätta vad det är som stör dig.

Stenbocken
Konservativa stjärntecken är praktiska, försiktiga, envisa 
och allvarliga
  Under första vårmånaden måste Stenbocken vara va-
ken. Mars ställer några oväntade hinder för dig som kan 
kasta dig ur balans. Det är bäst för dig att fokusera på 
långsiktiga mål inom karriären. På detta område har du 
en stark chans att lyckas, kanske i form av en befordran.
  När du byter åsikter med en myndighet bör du vara 
medveten om din underordnade ställning. Det är sant 
även om du är säker på att du har rätt. Horoskopet re-
kommenderar att man lägger envishet åt sidan. Annars 
kommer stenbocken att komma i trubbel i mars. Du 
kommer vara glad att spendera din fritid med familjen.

Vattumannen 
Själfull och romantisk med en känsla för experimentering
  Varje Vattuman bör förvänta sig att närmar sig mars kan 
han få problem med relationerna. Vid första anblicken 
kan de tyckas vara oupplösliga, men med efterhand fin-
ner du att det inte var så brännande ett problem som du 
trodde. Du hittar tillflykt huvudsakligen med dina vän-
ner.
   Situationen i det personliga livet kommer äntligen att 
vända om i mars. Du kan förvänta dig en positiv energi. 
Varje Vattuman kommer exklusivt att prata i kommuni-
kation så att du snabbt och enkelt kan träffa någon av 
det motsatta könet. Det finns överflöd av potentiella part-
ners, så de som fortfarande är enskilda kommer inte att 
bli uttråkad.

Fiskarna 
  Blygsam och känsligt stjärntecken, de har stark självuppfatt-
ning och inspiration
   Planera inte någonting denna månad eftersom du har myck-
et att göra för att hålla koll på ditt nuvarande liv. Fiskarna har 
massor av jobb och familj evenemang och det är därför de inte 
har tid för andra aktiviteter. I mars bör du bestämma dina prio-
riteringar och acceptera det faktum att du inte alltid kan få det 
du vill ha.
   I karriär lovar mars Fiskarna en hel del händelser. Det kom-
mer att finnas intressanta affärsmöjligheter och det kommer 
att vara upp till dig att överväga om de verkligen är fruktbara. 
Därför kan du stå framför ett dilemma. Om du är förvirrad, 
tveka inte att fråga din kollega eller nära vän för råd, det är 
ingen skam trots allt. 

Källa: skyhoroskop.se
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Nattåg mellan Malmö-Köln kan få danskt stöd

Trafikverket har föreslagit en nattågsrutt mellan Malmö och Köln, med möjlig avgång i Malmö kl 19.40 och ankomst till Köln kl 06 på morgonen. Foto: News Øresund

I en delrapport som 
släpptes i januari för-
kunnade Trafikver-
ket att sträckan Mal-
mö-Köln vore bästa 
alternativet för en natt-
tågsrutt ner till Euro-
pa. Lennart Lennefors, 
strategisk planerare på 
Trafikverket, förklarade 
under sin presentation 
att flera olika destina-
tioner och rutter har dis-
kuterats i analysarbetet, 
men att valet fallit på 
Köln.

– Köln har fantastiska 
anslutningar med korta 
rutter till flera europeis-
ka städer, sa han.

Även nattåg mellan 
Stockholm och Ham-
burg, via Malmö och 
Köpenhamn, är under 
utredning. Andra de-
stinationer som Berlin 
är intressanta, sa Len-
nart Lennefors, men 
Trafikverket har sett 
begränsningar med 
bland annat trängsel på 
bangården i Hamburg 
och på spåren till Ber-
lin och Bremen. Därför 
ses Hamburg som en 
rimlig slutdestination. 
Trafikverket kommer att 
fortsätta utreda alterna-
tiven fram till att man 
lämnar sin slutrapport 
den 30 april.

Än så länge har ing-
en liknande satsning 
gjorts på nattågstrafi-
ken i Danmark, som 

också ligger betydligt 
närmre kontinenten och 
som har flera dagliga 
avgångar till Hamburg 
från Köpenhamn. 2014 
upphörde all dansk natt-
ågstrafik ner till Europa 
sedan DSB och tyska 
Deutsche Bahn kommit 
överens om att det inte 
fanns tillräcklig ekono-
mi i det. Nattåg inrikes 
i Danmark är inte heller 
aktuellt, även om pas-
sagerartåg går mellan 
Köpenhamn och Århus 
på natten, men då er-
bjuds inga sovplatser. 
Som en kommentar på 
Trafikverkets delrapport 

förklarade transportmi-
nistern Benny Engel-
brecht (S) att man kom-
mer ”göra vad man kan 
för att stödja det svenska 
initiativet”. Ifall det blir 
tal om ekonomiskt stöd 
är det upp till Folketing-
et att avgöra det, har han 
sagt. Tågen mellan Mal-
mö och Köln kommer 
att gå över Jylland på 
vägen mot Tyskland.

Henrik Sylvan, från 
Danmarks Tekniska 
universitet, kallade un-
der sin presentation 
nattåg för en ”mindre 
niche-orienterad mark-

■ I Sverige har regeringen valt att satsa på att utreda möjliga nattågsrutter ner till Europa. Förslaget som är mest troligt 
är en rutt mellan Malmö-Köln. I Danmark är man mer avvaktande och ser att en satsning på nattåg både är kostsamt och 
svårt att genomföra, men kan komma att stötta det svenska initiativet. Under ett möte arrangerat av Forum for Nordisk Jernba-
nesamarbeide möttes de olika åsikterna.

nadsprodukt” och att 
förbindelser ner till Eu-
ropa kommer att förbli 
olönsamma och svå-
ra att koordinera. Han 
menar att ifall nattåg är 
ett sätt att minska flyg-
resandet så har det en 
minimal effekt och be-
rör inte särskilt många 
flygrutter.

– Den största tillväxten 
ligger i de dagliga tåg-
förbindelserna, sa han.

Han förklarade även att 
Danmark ligger långt 
efter övriga nordiska 
länder när det gäller pas-

sagerarkilometer med 
tåg. Vilket bör förklaras 
med flera felinveste-
ringar och renoveringar 
av tåginfrastrukturen 
som tar tid och påverkar 
danskarnas intresse för 
att resa med tåg. Förra 
året invigdes dock hög-
hastighetsbanan mellan 
Köpenhamn och Ring-
sted, som senare blir en 
delsträcka på väg mot 
den framtida tågtunneln 
under Fehmarn Bält.

De framtida nattågs-
rutterna från Sverige 
kan bli verklighet först 
2022-2023 enligt Tra-

fikverkets utredning. 
Avgörande för tidspla-
nen är hur lång tid upp-
handlingsförfarandet 
tar, medan om det blir 
direkttilldelning så kan 
det gå snabbare. Även 
från svenskt håll är man 
varse att rutterna inte 
kommer att bära sina 
kostnader, utan man 
räknar med att skattebe-
talarna behöver skjuta 
till cirka sex miljoner 
euro för att sträckan 
Malmö-Köln ska gå 
runt.

– Åtminstone inled-
ningsvis. Det är en ock-
så siffra som förutsätter 
trafik året om. Men om 
man väljer att inte köra 
vintertid till exempel, 
så blir den siffran läg-
re, förklarade Lennart 
Lennefors, inför besö-
karna.

Frågan om skattebeta-
larna ska betala för natt-
åg ner till Europa väckte 
en del diskussioner un-
der mötet. Carl Adam 
Holmberg, affärschef på 
Snälltåget, menade att 
tåglinjer ska bedrivas 
på kommersiella grun-
der och förklarade att 
Snälltåget har utökat an-
talet avgångar med natt-
tåg ner till Berlin med 
150 procent under 2020, 
utan att få något statligt 
stöd. 

Källa: News Øresund - 
Erik Ottosson

Turismen fortsätter att öka
■ Turismen fortsätter att växa i Sverige. Totalt blev det 67,8 miljoner 
gästnätter 2019, en ökning med 4 procent eller 2,7 miljoner, jämfört 
med förra året. Under den senaste 10-årsperioden har gästnätterna 
i Sverige ökat med omkring 3 procent om året i genomsnitt. Det 
visar ny statistik från Tillväxtverket.

– Sverige behåller sin 
ställning som ett attraktivt 
turistland med besöka-
re i hela Sverige. En stor 
del av ökningen beror på 
att allt fler svenskar reser 
inom landet. Vi ser ock-
så att vi får betydligt fler 
besökare från vissa andra 
länder, däribland Tysk-
land, säger Kristian Seth, 
analyschef på Tillväxtver-
ket.

Trenden med ett ökat re-
sande från Tyskland till 
Sverige förstärktes un-
der 2019. Gästnätter från 
Tyskland ökade med 11 

procent jämfört med fjol-
året till 3,4 miljoner vilket 
motsvarar 20 procent av 
de utländska gästnätterna. 
Sedan 2013 har Tyskland 
haft en stadig tillväxt med 
en ökning på 5 procent per 
år i genomsnitt. Utöver de 
tre storstadslänen åker 
tyskarna framför allt till 
Kalmar, Kronobergs och 
Jönköpings län. 

Gävleborgs län var det 
län som hade den största 
relativa ökningen av in-
rapporterade gästnätter 
under 2019. Jämfört med 
fjolåret ökade gästnätterna 

med 12 procent till totalt 1,4 
miljoner. 
Sett till totala volymer är 
det storstadslänen som top-
par listan över mest besökta 
regioner i Sverige, Stock-
holms län med 15, 2 miljo-
ner gästnätter, Västra Göta-
lands län med 10,6 miljoner 
samt Skåne län med 6, 6 
miljoner gästnätter. 

– Inkvarteringsstatistiken 
ger företag och regioner 
viktig information om tu-
rismens utveckling och 
visar att det finns en stark 
tillväxtpotential både i 
Sverige och på utländska 

närmarknader, säger Lena 
Carlsson, ställföreträdan-
de generaldirektör på Till-
växtverket.

Fakta
De svenska gästnätterna 
ökade med 5 procent jäm-
fört med fjolåret till drygt 
50 miljoner.
Gästnätterna från våra 
nordiska grannländer öka-
de sammantaget med 1 

procent under 2019.
Danmark ökade 5 procent, 
Finland ökade med 1 pro-
cent och gästnätterna från 
Norge var oförändrade. 
Gästnätter från övriga Eu-
ropa ökade med 8 procent.
USA och Kina ökade med 
22 respektive 17 procent.
Totalt inrapporterades 
67,8 miljoner gästnätter 
på kommersiella boen-
deanläggningar i Sverige, 

en ökning med 4 procent 
jämfört med 2018.
En gästnatt är samma sak 
som en övernattning. Fyra 
personer som hyrt en stu-
ga i 7 nätter ger 28 över-
nattningar.

Tillväxtverkets samman-
ställning av Inkvarterings-
statistiken 2019

Källa: Tillväxtverket
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– Vi kunde se att de som 
spelat Bad News blev 
signifikant mycket bätt-
re på att avslöja falska 
nyheter och desinforma-
tion som bygger på till 
exempel fejkade konton, 
konspi rat ionsteor ier 
och smutskastning av 
grävande journalister, 
säger Thomas Nygren, 
lektor vid institutionen 
för pedagogik, didaktik 
och utbildningsstudier, 
Uppsala universitet.

I onlinespelet Bad News 
hamnar spelaren i sam-
ma position som de per-
soner som skapar des-
information. Det gäller 
att skaffa sig så många 
följare som möjligt utan 
att förlora alltför myck-
et trovärdighet och spe-
larna utnyttjar olika 
strategier, till exempel 
konspiration, misskre-
ditering och trollning. 
Poängen är att göra spe-
laren vaksam på de oli-
ka sätten som används 
för att sprida falska ny-
heter och få lättare att 

själv värdera informa-
tion.

Spelet har utvecklats 
i samarbete med fors-
karna vid Cambridge 
universitet och tanken 
bakom spelet bygger på 
den så kallade inokule-
ringsteorin som säger 
att människor kan byg-
ga upp ett motstånd mot 
falsk eller vilseledande 
information genom att 
presenteras för en för-
svagad version av ett 
vilseledande argument. 
Om man kan känna igen 
det vilseledande argu-
mentet har man lättare 
att motstå argumentet i 
en riktig situation.

Forskarna har nu under-
sökt om spelet verkligen 
gav de effekter de var 
ute efter. Över 5 000 
personer som spelade 
spelet på svenska, gre-
kiska, polska eller tys-
ka värderade falska och 
riktiga twitter-inlägg 
före och efter genom-
fört spelande. Forskar-

na kunde se att spelar-
na blivit mätbart bättre 
på att peka ut de falska 
inläggen. Spelet verkar 
ha haft avsedd effekt på 
spelarna oavsett kön, ål-
der, utbildning och poli-
tiska preferenser.

Spelarna rekryterades 

”organiskt” på olika 
sätt, till exempel ge-
nom kampanjer och 
marknadsföring i so-
ciala medier. Spelarna 
kunde sedan välja att 
delta i utvärderingen 
av spelets effekt, som 
skedde inne i spelet. 
På grund av sättet spe-

Onlinespel kan fungera som ”vaccin” mot fake news 
över gränser

■ Spelet Bad News som tagits fram för att göra spelaren bättre på att avslöja falska nyheter och desinformation fungerar i Sverige och 
andra länder. Det visar en ny vetenskaplig studie från universiteten i Uppsala och Cambridge. Utvärderingen visar att spelarna blev 
bättre på att avslöja fejkade nyheter samtidigt som de behöll förtroendet för riktiga nyheter.

Image by S. Hermann & F. Richter from Pixabay

larna rekryterades på 
speglar de inte sam-
hället i stort (en större 
andel yngre, manliga 
och utbildade personer 
deltog i utvärderingen) 
men slumpvisa försök 
med det engelsksprå-
kiga spelet har gjorts 
på bredare grupper och 

visar samma positiva 
effekt.

Jon Roozenbeek, San-
der van der Linden, and 
Thomas Nygren (2020). 
Prebunking interven-
tions based on “inocu-
lation” theory can re-
duce susceptibility to 
misinformation across 
cultures. The Harvard 
Kennedy School (HKS) 
Misinformation Review. 

För mer information 
kontakta Thomas Ny-
gren, lektor vid institu-
tionen för pedagogik, 
didaktik och utbild-
ningsstudier, Uppsala 
universitet, tel: 073-
6468649, e-post: tho-
mas.nygren@edu.uu.se

Skanna och spela

Källa: Uppsala universitet


