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Varför har utveckling-
en sett så annorlunda 
ut i Belarus efter mu-
rens fall, jämfört med 
i andra öststater?

– Det fanns en viss 
skillnad i hur Belarus 
bröt upp från Sovjetu-
nionen jämfört med hur 
andra länder i det gamla 
östblocket gjorde det. 
Visserligen existerade 
Belarusiska nationella 
fronten, men som själv-
ständighetsrörelse var 
den förhållandevis liten 
jämfört med motsvarig-
heter i andra öststater. I 
Belarus var det snarare 
partieliten som tog ini-
tiativ till att distansera 
sig från det sönderfal-
lande Sovjet. Kuppen 
mot Gorbatjov i augusti 
1991 skrämde den bela-
rusiska ledningen, lika-
så den oreda och ekono-
miska kaos som följde 
på kommunismens fall. 
Man såg det helt enkelt 
som en säkerhetsåtgärd 
att förklara sig som en 
självständig stat.

– När Lukasjenko vann 
presidentvalet 1994 
var folk trötta på osä-
kerheten. Det fanns en 
längtan tillbaka till den 
gamla ordningen. 1996 
ändrade Lukasjenko 

konstitutionen och gav 
sig själv diktatoriska 
befogenheter.

Men vad är det som 
gör att folket nu går 
man ur huse för att 
protestera och kräva 
demokrati?

– En viktig orsak är eko-
nomin. Vitryssland hade 
en mycket stark tillväxt 
fram till 2008, till stor 
del tack vare att Ryss-
land försåg dem med 
olja och gas till ett kraf-
tigt reducerat pris. En 
tredjedel av världsmark-
nadspriset. Vitryssland 
är det land som idag 
mest liknar det gamla 
Sovjet. Tre fjärdedelar 
av ekonomin är statlig 
och tillväxten innebar 
sysselsättning och eko-
nomisk trygghet. Men 
den goda ekonomin för-
svagades kraftigt sedan 
börskraschen 2008, inte 
minst därför att Ryss-
land då höjde priser 
för energileveranserna. 
Därmed har också miss-
nöjet med regimen suc-
cessivt ökat.

– En annan anledning 
till att protesterna kom-
mer nu är att minnet har 
börjat blekna. De som 
minns och blev skrämda 

av det ekonomiska kaos 
som uppstod när Sovje-
timperiet föll har blivit 
färre. Istället växte en 
ny generation upp som 
har sett den positiva ut-
vecklingen i grannlän-
derna som Litauen och 
Polen och vill att landet 
skall reformeras. De vill 
ha en förändring.

– Ytterligare en anled-
ning är att mediemono-
polet har brutits, i och 
med internet. Vitryska 
medborgare kan läsa 
om hur Lukasjenko ofta 
kritiseras i både väster-
ländiska och ryska me-
dier. Det finns ett förakt 
mot honom i Ryssland 
och man driver med 
hans bondebakgrund, 
att han var ordförande 
för en sovjetisk kol-
chos. Det visar jag och 
min doktorand i en ny 
studie om de satirbilder 
som görs av Lukasjenko 
i rysk media. De ryska 
nidbilderna spelar roll. 
Särskilt i ett land med 
starkt ryskt inflytan-
de. Belarusierna tycker 
att det är kränkande att 
styras av en ledare som 
inte respekteras någon-
stans.

– Sen finns klart också 
en trötthet över att ha 

haft samma ledare se-
dan -94, ilska över att 
han ignorerat folket un-
der pandemin, skamlöst 
förfalskat valresultaten 
och dessutom inte tve-
kar att använda brutalt 
våld mot dem som visar 
sitt missnöje.

Så du menar att den 
belarusiska befolk-
ningen länge har va-
rit ganska tillfreds 
med Lukasjenko och 
de starka banden till 
Ryssland?

– Visst har det funnits 
protester och motstånd, 
men oppositionen har 
varit relativt liten och 
splittrad samtidigt som 
folk i gemen varit gan-
ska obenägna att gå ut 
och protestera. Den na-
tionella vitryska iden-
titeten har varit ganska 
svag. Många  identifie-
rar sig med Ryssland, 
dels språkligt men ock-
så genom den ortodoxa 
kyrkan.

I början av de belaru-
siska upproret varna-
de Lukasjenko för hur 
Ryssland skulle reage-
ra om protesterna inte 
lugnade sig. Nu varnar 
han för ett hot väster-
ifrån, och verkar vilja 

■ Trettio år efter murens fall revolterar den belarusiska befolkningen mot diktatorn Lukasjenko, som lett ”den sista Sovjet-staten” 
sedan 1996. Varför nu? Och hur ser egentligen relationen ut mellan Ryssland och Belarus? Professorn i Europastudier Barbara 
Törnquist-Plewa har följt utvecklingen av Belarus sedan nationen grundades efter Sovjetimperiets fall.

ha Rysslands hjälp. 
Vilken är egentligen 
Lukasjenkos inställ-
ning till Ryssland?

– Den är nog ganska 
kluven, och pragmatisk. 
1996 ingicks en union 
med Ryssland, och Lu-
kasjenko hade nog ett 
visst hopp om att han 
skulle ta över efter Jelt-
sin. Men Jeltsin hade 
en annan efterträdare i 
åtanke, Vladimir Putin. 
När det stod klart lades 
unionstankarna på is.

– Man skulle nog kun-
na säga att merparten av 
befolkningen inklusive 
presidenten känner en 
stor samhörighet med 
Ryssland, men är defi-
nitivt emot en annekte-
ring. Belarusierna vill 
ha en egen stat. Så länge 
ekonomin har varit god 
har man varit ganska 
nöjd med landets fördel-
ningspolitik och blande-
konomi. Man har dess-
utom sluppit de ryska 
oligarkerna, terrorism 
och de ryska krigen.

Så vad tror du händer 
nu? Vilka olika scena-
rios ser du framför dig 
i Belarus?

– Det skulle kunna bli 

en militär intervention, 
men det ser jag inte som 
troligt.

– En hybridlösning skul-
le kunna vara att i smyg 
förstärka den vitryska 
säkerhetspolisen och 
militärmakten och på så 
sätt  förstärka Lukasjen-
ko. Visserligen föraktar 
Putin Lukasjenko men 
jag tror inte att han ser 
någon lämplig ersättare 
just nu, även om jag är 
övertygad att han letar 
efter en sådan.

Och om protesterna 
lyckas och Lukasjenko 
tvingas avgå?

– Ett möjligt scenario 
skulle då kunna vara 
att Belarus går samma 
väg som Armenien. Det 
vill säga att landets utri-
kespolitik fortsatt ligger 
i linje med Rysslands 
intressen medan eko-
nomiska relationer med 
väst är sanktionerade. 
För Putin skulle det 
dock vara ett stort pro-
blem om revolten i Be-
larus lyckas. Det hade 
sänt signaler om att en 
revolt är möjlig även på 
andra ställen.

Info Express
Källa: Lunds universitet

Vad skiljer Belarus från andra länder i gamla östblocket?

Photo by Andrew Keymaster on Unsplash
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Studien publicerad den 
13:e augusti i år i Science 
Daily har kommit fram till 
att glaciärerna på Grön-
land har smält så mycket 
under de senaste fyra årti-
ondena att isen hade fort-
satt smälta, även om den 
globala uppvärmningen 
hade stannat av. Under-
sökningen har fått fors-
karna att dra slutsatsen att 
isarna redan har passerat 
deras ”tipping point” och 
att mängden nederbörd 
som kan förnya glaciären 
varje år inte längre räck-
er till för att kompensera 
volymen av vatten som 
läcker ut till havet varje år. 
“Vi har tittat på glaciärerna 
från observationsplatserna 
för att se hur is har acku-
mulerats och smält över 
åren” hävdade Michaela 
King, forskare på Ohio 
State University, och en av 
forskarna som deltog i un-
dersökningen. Forskarna 
hade sett att isen smälte i 
en större takt jämfört med 
tiden det tog för snön att 
lägga sig på isen och öka 
glaciärens volym.

King och de andra forskar-
na analyserade data från 
mer än 200 stora smältan-
de glaciärer på Grönland. 
Datan visade hur mycket 
isen smälte varje år sam-
tidigt som den visade 
mängden nederbörd varje 
år (ett av sätten glaciärens 
volym kan öka). Forskar-
na har funnit att volymen 
av isen som samlades på 
glaciären och mängden av 
vatten som läckte i havet 
från glaciären var mesta-
dels i balans under 80-och 
90-talet. Under de åren har 
glaciärerna förlorat totalt 
450 gigaton av is årligen, 
som senare har förny-
ats tack vare snöfallet på 
vintern. Forskarna mätte 
hur mycket isen smälter i 
utkanten av glaciären och 
isen tenderar att smälta 
mer över sommaren. Det 
observationerna visade var 
att isen smälte i en relativ 
konstant fart, innan den 
började smälta betydligt 
mer under de senare fem 
till sex åren.

Glaciärerna började smäl-

ta mer runt 2000-talet och 
då förlorade glaciärerna 
500 gigaton av isens vo-
lym. Nederbörden öka-
de inte då, och snöfallet 
har inte heller ökat under 
det senaste årtiondet, så 
isen smälte mer utan att 
nederbörden bidrog till 
att bygga upp glaciärer-
na igen. Glaciärerna har, 
enligt forskarna, minskat 
i storlek under somrarna 
ända sedan man har börjat 
observera dem, men sedan 
2000-talet har isen smält i 
en allt större takt, utan att 
ersättas av en ökad mängd 
nederbörd.

Innan 2000-talet hade isen 
chansen att återuppta sin 
volym varje år, men med 
varmare somrar och en ne-
derbörd som inte ökar, kan 
inte glaciärerna återhämta 
sig på samma sätt. I ge-
nomsnitt har glaciärernas 
yta minskat med tre km 
sedan 1985. Det finns även 
glaciärer som har minskat 
så mycket att de flyter i ha-
vet, vilket innebär att mer 
av isen har kontakt med 

Isen på Grönland fortsätter att vara uppvärmd

vattenytan. Problemet med 
detta är att varmare tempe-
raturer även värmer vatt-
net, som i sin tur leder till 
att mer av glaciären smäl-
ter. Det blir även svårare 
för glaciärerna att återgå 
till sina vanliga former när 
snön börjar falla igen un-
der vinterhalvåret.

Forskaren Ian Howat, som 
också varit delaktig i stu-
dien, menar att isens till-
stånd har förändrats och att 
även om den globala upp-
värmningen upphör, skulle 
isen fortsätta att smälta och 

glaciärerna skulle fortsätta 
att förlora massa.
Att glaciärerna minskar i 
storlek innebär att vattnet 
de förlorar kommer att 
hamna i alla världshav så 
småningom. 

Smältande glaciärer på 
Grönland är en av de le-
dande orsakerna till höga 
havsnivåer runtom i värl-
den. Man uppskattar även 
att tillräckligt med is smäl-
te på Grönland för att höja 
havsnivån med 2.2 mm på 
bara två månader. King 
påpekar att det alltid är 

positivt att lära sig mer om 
glaciärernas miljö, då det 
kan hjälpa oss att förutse 
hur fort saker kommer att 
förändras i framtiden. Ju 
mer vi vet, desto bättre kan 
vi förbereda oss.

Källa: Ohio State Univer-
sity. ”Warming Greenland 
ice sheet passes point of no 
return: Even if the climate 
cools, study finds, glaciers 
will continue to shrink.” 
ScienceDaily. ScienceDa-
ily, 13:e augusti 2020.

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

■ Även om den globala uppvärmningen stannar av idag 
och klimatet kyls ned, kommer glaciärerna på Grönland 
fortsätta att smälta. Det visar en studie gjord av Ohio State 
University.
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Greenland. Foto: Pixabay
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■ De officiella siffrorna för 
skogsbränder i brasilianska 
Amazonas i augusti 2020 
visar en liten minskning 
från 2019. Men forskare 
vid Brasiliens rymdforsk-
ningsinstitut, Inpe, varnar 
för att data kan behöva 
korrigeras så mycket att de 
istället avslöjar de värsta 
bränderna på 10 år.
Torsten Krause, forskare 
inom skogsjakt, avskog-
ning och hållbarhet vid 
Lunds universitets cen-
trum för studier av uthållig 
samhällsutveckling, LUC-
SUS, kommenterar situa-
tionen.

Vad beror den troliga ök-
ningen av skogsbränder på?
– Under våren (januari till 
maj 2020) avskogades cir-
ka 2000 kvadratkilometer 
regnskog i brasilianska 
Amazonas, 34% mer än 

2019, enligt Inpe, Brasi-
liens rymdforskningsin-
stitut, vilket också var ett 
år vi kommer ihåg för de 
förödande bränderna. Det 
är dessa områden som nu 
brinner, men bränderna 
sprider sig också till andra, 
icke avskogade områden 
och urskogar.

Bara i delstaten Amazo-
nas var det mer än 7700 
enskilda bränder just i au-
gusti, vilket är det största 
antalet sedan 1998 när räk-
ningen började. Augusti 
är vanligtvis torrt i södra 
Amazonasregionen och det 
är ingen överraskning att 
bränder startar vid denna 
tid på året.

”Det finns antagligen flera 
orsaker till bränderna – 
klimatförändringarna kan 
spela en roll, även om detta 

år inte verkar vara alltför 
torrt jämfört med andra år. 
Men uppenbarligen är det 
politiska stödet eller den 
uttalade vårdslösheten från 
den nuvarande regeringen 
under president Bolsonaro 
skyldig till en stor del av de 
nuvarande bränderna och 
avskogningen.”

Infrastrukturprojekt och 
vägbyggande accelere-
rar i takt, vilket leder till 
enklare tillgång till skogs-
områden, och industri-
ellt storskaligt jordbruk i 
Amazonas hålls upp som 
en modell för utveckling. 
Samtidigt har IBAMA (det 
brasilianska institutet för 
miljö- och förnybara na-
turresurser, som ingår i det 
brasilianska miljöminis-
teriet) sett nedskärningar 
i sin budget och kan i och 
med det inte längre utföra 

kontroller för att motverka 
avskogning.

Vad gör Brasiliens presi-
dent, Jair Bolsonaro?
Å ena sidan skickar han in 
militären för att bekämpa 
avskogningen, efter ökat 
nationellt och internatio-
nellt tryck, och kanske för 
att se lite bättre ut. Men 
det har faktiskt rapporte-
rats att militären snarare 
fokuserar på att se till så 
att infrastrukturprojekten 
genomförs, snarare än att 
bekämpa avskogningen. 
Kort sagt, Bolsonaro gör 
inte mycket, vilket inte är 
förvånande, för i Brasilien 
röstades han till makten 
eftersom han har en uttalad 
agenda som är anti-miljö 
och anti-ursprungsbefolk-
ning. Utan allvarligt inter-
nationellt tryck kommer 
inte mycket att förändras, 
är jag rädd.

Varför räcker inte global 
uppmärksamhet och på-
tryckningar för att stoppa 
denna utveckling?
För att uttrycka det mycket 
enkelt: för att de är halv-
hjärtade och förblir till stor 
del politiska diskussioner. 
Påtryckningarna saknar 
tänder och sanktioner som 
kan ha verklig effekt. En 
stor del av den brasilianska 
exporten går inte till EU 
utan till Kina och USA. Till 
exempel boskapsuppföd-
ning för export av kött, en 
av de viktigaste orsakerna 
till avskogning  – varav det 

Ökad risk att Amazonas blir savann om inget görs
mesta exporteras till Kina 
och Mellanöstern. Så alla an-
strängningar måste vara glo-
bala och inte bara EU-drivna.

Vilka blir konsekvenserna 
av dessa upprepade brän-
der i kombination med av-
skogning och utrotningen 
av djur?
Ju mer skog som går för-
lorad på grund av bränder, 
och ju mer de återstående 
skogarna förstörs, till ex-
empel genom selektiv av-
verkning och utrotning av 
djur (förlust av skogsfau-
na på grund av jakt eller 
ekologiska förändringar), 
desto större är risken att 
Amazonasregionen kom-
mer att nå en punkt där hela 
systemet kan skifta till ett 
annat ekologiskt tillstånd, 
från skog till savann. Detta 
beräknas ha en enorm in-
verkan på världens klimat, 
och kommer att förvärra 
globala klimatförändringar 
och utsläpp av växthusga-
ser. Det kommer också att 
leda till en oacceptabel för-
lust av biologisk mångfald. 
Konsekvenserna av detta 
kommer att påverka hela 
världen.

”En viktig regional kon-
sekvens är att nederbör-
den i Brasilien kan komma 
att förändras. Regnet som 
Amazonskogen genererar 
är nämligen centralt för 
Brasiliens regnbevattnade 
jordbruk, och förändring-
ar i nederbörd kan leda till 
ökad torka, och därmed 

påverka möjligheterna att 
fortsätta med just det stor-
skaliga jordbruket. På ett 
sätt är detta det perfekta ex-
emplet på att gräva din egen 
grav: jordbruket i Brasilien 
bidrar till att förstöra det 
system som möjliggör dess 
överlevnad och utbyggnad.”

Finns det något som Sverige 
och EU kan göra som vi 
inte gör?
Vi kan höja våra röster 
och bli mer seriösa när det 
gäller att stoppa handels-
avtalen med Brasilien. Om 
Brasilien inte kan begränsa 
avskogningen, och så länge 
Bolsonaro inte ändrar ton, 
både vad gäller retorik och 
i praktiken, bör inte ett 
handelsavtal ingås. Men vi 
måste också vara medvet-
na om att det inte bara är 
nötkreaturen vi importerar, 
utan även många andra, mer 
dolda produkter, till exem-
pel soja som görs om till fo-
der för kyckling och grisar, 
som bidrar till avskogning.

Konsumentmedvetenhet 
är också mycket viktigt. I 
slutändan tror jag dock att 
det är det politiska trycket, 
genom sanktioner (om de 
är politiskt och juridiskt 
försvarbara) och påtryck-
ningar från den privata 
sektorn som byter leveran-
törskedjor (till exempel att 
H&M inte längre köper 
brasilianskt läder) som 
måste skalas upp.

Källa: Lunds universitet

Bilden visar ett område i Vaupés, i den colombianska delen av Amazonas, där regnskog har 
blivit avverkad. Bild: Torsten Krause.

Idag ger gymnasiet var-
je elev möjligheten att få 
en specifik utbildning. 
De högskoleförberedande 
inriktningarna ses som 
en övergångsperiod från 
grundskolan till högskolan 
där man bland annat lär sig 
om studieteknik och att ta 
ansvar för sina studier. 
Gymnasiet är en upplevel-
se som inte bara består av 
att upptäcka sina intressen 
och utvecklas tillsammans 
med sina kompisar, utan 
även av utmaningar och 
ibland hinder som bara är 
opraktiska och som för-
svårar vardagen för elever. 
Gymnasiet erbjuder förde-
lar som sociala samman-
hang, studiebidrag och 
gratis lunch för alla elever, 
men trots det kan gymna-
sieskolorna bli bättre på 
olika sätt.

Det första sättet är att även 
om elever har möjligheten 
att välja kurser efter in-
tresse som programför-
djupning och individuella 
val, är det inte säkert att 
betygen som de får är rätt-
visa. Det är bra att eleven 
får ha friheten att välja 
kurser som intresserar 
dem, men samtidigt hade 

skolgången varit ännu 
bättre om eleven hade 
fått tillförlitliga resultat 
på prov och inlämningar. 
Idag skrivs fortfarande 
prov, inlämningar och an-
dra uppgifter som bedöms 
för hand i vissa kurser där 
läraren vill ha in bedöm-
ningsmaterial skrivet för 
hand. Detta gör det svårt 
för läraren att sätta objek-
tiva betyg, eftersom man 
lär sig att känna igen olika 
elevers handstilar när man 
rättar fler prov eller upp-
gifter. Eftersom läraren 
interagerar med sina elev-
er under lektionstid, har 
läraren redan en bild av 
hur eleven är och utifrån 
detta sätter de olika för-
väntningar på sina elever. 
På grund av den subjekti-
va bedömningen blir det 
en skillnad i elevers re-
sultat baserat på lärarens 
förväntningar på eleven,  
även om läraren inte med 
avsikt bedömer elever 
olika. Detta innebär att 
elever får lägre eller högre 
betyg än vad de förtjänar 
i vissa fall, vilket påverkar 
eleven senare under antag-
ningen till högskola och 
universitet. 

Det som istället borde 
hända är att material som 
är viktig för bedömning-
en, som mittkursprov och 
slutprov, bedöms av någon 
annan än elevens lärare. 
Eftersom en annan lära-
re inte har kontakt med 
klassen, kan läraren inte 
påverkas av personliga 
åsikter om eleverna, och 
därmed blir bedömning-
en också rättvis. Mindre 
skolor kan skicka iväg 
betygsmaterialet till an-
dra skolor, och på så vis 
får man in en objektiv 
bedömning. Ett annat sätt 
är att lärare sambedömer 
material från elever i stör-
re utsträckning, men detta 
hade krävt mer av lärarnas 
tid. Det bästa hade varit 
att skicka proven till andra 
skolor i närheten och byta 
dem med varandra, rätta 
dem över samma tidspe-
riod, och skicka tillbaka 
dem igen. 
 
En annan sak som kan vara 
värd att ändra är schemat 
och nej, det handlar inte 
om lathet, utan om sömn-
brist. Ungdomar har en 
tendens att somna sent och 
när lektioner börjar runt 
klockan 8.00 på morgo-

Gymnasiet kan bli bättre på tre sätt

nen blir det svårt för dem 
att lyckas sova tillräckligt 
länge (drygt 8-10 timmar). 
Fler studier har kunnat 
konstatera att elevers re-
sultat förbättras av att bör-
ja skolan senare. SVT har 
i en artikel berättat om hur 
sena ankomster påverkar 
betygen negativt, och att 
elever kommer sent främst 
på morgonen. Enligt CDC 
(Centers for Disease Con-
trol and Prevention) är det 
ett vanligt problem bland 
unga att man sover för lite, 
vilket kan höja risken inte 
bara för dåliga skolresul-
tat, men även för använd-
ning av alkohol och droger. 
Sömnbrist ökar även risken 
att få depression. Dess-
utom kan sömnbrist även 
leda till övervikt och detta 
försämrar de ungas hälsa 
på längre sikt. En elev som 
inte är hälsosam, inte mår 

bra psykiskt och redan har 
börjat få försämrade skol-
resultat kan inte och kom-
mer inte att kunna prestera 
bättre i skolan. Dessutom 
drabbas även de som bor på 
en annan ort än den skolan 
tillhör. Det kan ta lång tid 
att pendla till skolan, och 
om första lektionen börjar 
klockan åtta måste dessa 
elever vakna ännu tidigare 
än de flesta. En sovmorgon 
hade gynnat dessa elever 
mest. 

Det tredje sättet att för-
bättra skolorna är genom 
struktur gällande plane-
ring av prov. Oftast är det 
så att man har en massa 
kursprov i slutet av vårter-
minen varje år för betyg-
sättningens skull. Det som 
leder till mycket stress 
och ångest bland elever 
är hur ostrukturerat detta 

kan vara. Istället för att 
få många inlämningar på 
slutet av en termin sam-
tidigt som planerade kur-
sprov äger rum, hade det 
varit bättre för både lärare 
och elever att ständigt ar-
beta i ett bestämt tempo en 
hel termin. 

Om fler gymnasium lyck-
as lyssna på sina elever 
och följa deras råd (och 
baserat på det jag har hört 
hittills, är det oftast det 
ovannämnda, tillsammans 
med “varför är maten inte 
ätbar?”) kan fler komma 
ihåg sin skoltid som en 
ännu roligare upplevelse 
än vad den redan har varit. 

Bianca M - Info Express.
Källor: ”Trötta tonåringar preste-
rar bättre med sovmorgon”, SVT, 
Publicerad13 januari 2017
”Schools Start Too Early”, CDC, 
senast uppdaterad 29:e maj 2020.

■ Gymnasieskolorna idag erbjuder elever möjligheten att 
få en utbildning som passar dem, men samtidigt finns det 
olika hinder i skolsystemet som kan leda till att vissa elever 
får bättre resultat än andra.

Foto: Scott Graham / Unsplash
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■ Om vi   inte vet vad som förväntas av oss i en situation är det mer troligt att vi agerar på det som är bäst för oss själva. 
Detta gäller både i förhållande till hur generösa vi är med våra pengar och i vilken utsträckning vi följer riktlinjerna 
under Coronakrisen. Detta är budskapet från en KU-forskare bakom en ny studie.

Osäkerhet gör oss snåla och själviska

Om du är osäker på hur 
mycket dricks du ska ge, 
rundar du sedan upp el-
ler ner? Om du är som de 
flesta människor, rundar 
du ner. Osäkerhet om 
vad som förväntas av oss 
gör oss i allmänhet mer 
själviska och snåla.

Detta är slutsatsen av de 
preliminära resultaten i 
en ny studie från 2020 
utarbetad av forskare 
från Köpenhamns uni-
versitet och Lunds uni-
versitet.

Forskarna utförde så 
kallade ’ekonomiska be-
teendexperiment’ på 268 
danska deltagare. I den 
första delen av experi-
mentet sattes deltagarna 
i par av två personer - en 
person A och en person 
B. Person A fick 100 kro-
nor att dela med person 
B. Emellertid informe-
rades deltagarna om att 
normen är att ge sin part-
ner hälften av pengarna.

”Vad vi kan se är att när 
det finns tydliga för-
väntningar på vad man 
ska göra i en situation, 

följer folk normen och 
ger hälften av pengarna 
till sin partner. Exakt 
30 procent av deltagar-
na valde den lösningen, 
förklarar Toke Fosgaard, 
docent vid Institutionen 
för mat och resursekono-
mi vid Köpenhamns uni-
versitet och en av fors-
karna bakom studien.

I den andra delen av ex-
perimentet (med samma 
ämnen) skapade dock 
forskarna osäkerhet om 
normen genom att säga 
till person A, som hade 
fått 100 kronor, att de 
skulle ta bort eller lägga 
till en del av det belopp 
som denna skulle ge till 
person B. De berättade 
också att person B inte 
kommer att få veta att 
någonting från beloppet 
hade tagits bort eller till-
förts. Resultatet var att 
de allra flesta valde att 
ge mindre än hälften av 
pengarna till person B. 
”Detta tyder på att när 
vi blir osäkra på för-
väntningarna, är vi mer 
benägna att behålla så 
mycket som möjligt själ-
va och vara snåla snarare 

än generösa”, säger Toke 
Fosgaard.

Vi följer inte reglerna 
under Coronakrisen lika 
noga när vi är osäkra.
Kunskap om hur vi age-
rar beroende på om vi 
är osäkra på normerna 
eller inte är relevant i 
många sammanhang. 
Detta beror på att våra 
förväntningar på normer 
påverkar alla områden i 
våra liv, till exempel hur 
vi uppfostrar våra barn 
eller hur vi beter oss på 
jobbet etc. Därför är stu-
dien också relevant i för-
hållande till koronakri-
sen, anser docenten:

”Om du ska följa tren-
derna i vår studie bör 
du vara väldigt tydlig i 
ditt tal när du förklarar 
för människor hur de ska 
agera under virusepide-
min. Om människor blir 
osäkra på vilka riktlinjer 
som gäller, väljer de fles-
ta att göra som de vill, sä-
ger han och förklarar:

”Det handlar särskilt om 
situationer där du är en-
sam - dvs. utanför andra 

människors dömande 
blick. Du kan till exem-
pel hoppa över att tvätta 
händerna en gång hem-
ma, städa mindre nog-
grant eller träffa olika 
vänner hemma. ”

Resultaten från studien 
kan också vara relevan-
ta för användningen av 
munskydd, vilket kän-
netecknas av en viss osä-
kerhet om till exempel 
hur ofta dem behöver 
bytas, förklarar Toke 
Fosgaard vidare:

”Om du är osäker på 
hur länge du kan ha ett 
munskydd, skulle jag, 
baserat på våra resultat, 
förvänta mig att många 
är frestade att använda 
munskydden lite längre 
och därmed spara på in-
köp av nya munskydd”, 
säger han.

Varför detta händer är, 
enligt Toke Fosgaard, 
”ren spekulation”, men 
han betonar också att 
mycket forskning i hjär-
nans belöningscentra in-
dikerar att vi i grunden 
är ganska själviska och 

tenderar att göra det som 
är bäst för oss själva.

Vi är mer generösa när 
andra tittar på.
Vårt sätt att agera kom-
mer dock att vara mar-
kant annorlunda om vi 
observeras av andra, vi-
sar resultaten av studien.

I den tredje delen av ex-
perimentet upprepade 
forskarna båda expe-
rimenten, men med en 
tvist. Den här gången 
meddelades person A: s 
val att ge pengar till per-
son B på Facebook.

”Våra resultat visar att 
så snart vi har” åskå-

dare som ser på ”blir vi 
generellt sett både mer 
generösa och bundna till 
regler. Det handlar om 
social kontroll - vi vill 
visa oss från vår bäs-
ta sida för andra, säger 
Toke Fosgaard och av-
slutar:

”Det är också därför vi 
enligt våra resultat är 
bättre på att använda 
handskar och gnugga 
händerna med handsprit 
i en stormarknad full av 
människor snarare än en 
tom. För när vi är en-
samma gör vi förmodli-
gen det som passar oss. ”

Info Express
Källa: Köpenhamns universitet
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Foto: Pixabay

Högutbildade behandlas bättre i kontakter med 
kommunal förvaltning
■ Högutbildade bemöts vänligare och får mer information vid 
kontakter med kommunadministratörer. Det visar en ny rap-
port från IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings-
politisk utvärdering), skriven av Per Adman och Jonas Larsson 
Taghizadeh som är forskare vid statsvetenskapliga institutionen, 
Uppsala universitet.

Skoladministratörer i alla 
svenska kommuner fick i 
ett experiment e-post från 
en fiktiv individ som bland 
annat ställde frågor om 
skolval. Forskarna som 
skickade e-posten varie-
rade brevens språkkvalitet 
samt avsändarens namn 
och yrkestitel. Syftet var 
att undersöka om tjäns-
temännens respons var 
beroende av avsändarens 
bakgrund.

Administratörerna gav 
högutbildade avsändare 
mer information och vän-
ligare respons än de av-
sändare som signalerade 
en lägre utbildning.

– Att lågutbildade diskri-
mineras kan bland annat 
bero på att de associeras 
med sociala problem och 
större ekonomiska kostna-
der, säger Per Adman som 
är en av rapportförfattar-

na. Detta måste dock un-
dersökas mer, menar han.

Alla ska behandlas lika
Förekomsten av etnisk 
diskriminering undersök-
tes också. Resultaten gav 
ingen tydlig bild av att så-
dan förekommer. Det kan 
dock bero på studiens be-
gränsade omfattning.

– I en demokrati ska alla 
behandlas lika av statliga 

och kommunala tjänste-
män. För att kunna bekäm-
pa diskriminering är det 
viktigt att veta så mycket 
som möjligt om dess ka-
raktär och ursprung. Yt-

terligare forskning behövs 
om under vilka omständig-
heter diskriminering sär-
skilt förekommer. Kan en 
stressig arbetsmiljö exem-
pelvis öka risken för att 

tjänstemän särbehandlar 
olika samhällsmedlemmar? 
Det undersöker vi i kom-
mande studier, avslutar Per 
Adman.
Källa: Uppsala universitet

Metformin för diabetespatienter eller ej? 
Nu vet forskare svaret
■ Metformin är ett läkemedel som ska sänka blodsockret vid typ 
2-diabetes. En tredjedel av patienterna svarar inte på behand-
lingen och en tredjedel upplever allvarliga biverkningar, varför 
många väljer att sluta medicinera. Nu har forskare vid Lunds uni-
versitets Diabetescentrum utvecklat, och sökt patent på, en mar-
kör som genom ett enkelt blodprov i förväg visar hur patienten 
kommer att svara på behandlingen.

– Vår studie utgör ett vik-
tigt steg mot målet med 
individanpassad vård vid 
diabetes eftersom den kan 
bidra till att rätt person får 
rätt vård redan vid diagnos-
tillfället, säger Charlotte 
Ling, professor i epigene-
tik vid Lunds universitets 
Diabetescentrum som lett 
studien.

När inte bättre kost och 
motion är tillräckligt för 
att reglera blodsockret är 
metformin det första läke-
medlet som sätts in för att 
behandla typ 2-diabetes, 
enligt internationella rikt-
linjer. Om det inte ger av-
sedd effekt i form av sänkt 

blodsocker, eller om patien-
ten får svåra biverkningar, 
går man vidare och prövar 
med andra läkemedel.

– Om det tar lång tid innan 
patienten får rätt behand-
ling ökar risken för kom-
plikationer till följd av det 
höga blodsockret. Cirka 
30 procent av alla med typ 
2-diabetes svarar inte på 
metformin och bör få en 
annan medicin redan från 
start. Därför är det viktigt 
att kunna identifiera dem 
direkt vid diagnostisering, 
säger Charlotte Ling.

En tredjedel upplever bi-
verkningar i form av mag-

tarmbesvär såsom illa-
mående, ont i magen och 
diarré. Fem procent slutar 
med medicinen på grund 
av biverkningarna.

Det har i tidigare studier 
gjorts försök att hitta gene-
tiska förklaringar till var-
för en del inte svarar på el-
ler tål metformin. Även om 
forskare identifierat vissa 
genvarianter som varit as-
socierade med tolerans och 
respons på metformin har 
de inte kunnat förutspå hur 
väl patienten svarar på be-
handlingen.

Farmakoepigenetik vid di-
abetes

Studien är den första inom 
farmakoepigenetik vid dia-
betes, dvs att man studerat 
hur epigenetiska faktorer, 
såsom DNA-metylering (se 
faktaruta), förutspår effek-
ten av ett läkemedel.

– Farmakoepigenetik har 
till viss del använts inom 
cancervården för att förut-
spå hur en person ska svara 
på en behandling, men det 
har aldrig förr gjorts inom 
diabetesvården, säger 
Charlotte Ling.

I studien har forskarna 
studerat epigenetiska för-
ändringar, sk DNA-me-
tyleringar, i blodet från 
individer som insjuknat i 
diabetes, innan de börjat 
ta metformin. Vid en upp-
följning ett år senare kunde 
forskarna se vilka pa-
tienter som haft nytta av 
behandlingen (med sänkt 
blodsocker som följd) och 
om de fått biverkningar 
eller inte.

– Genom att kombinera 
svaren har vi utvecklat en 
biomarkör som kan för-
utse vem som kommer att 
ha nytta av och tåla met-
formin, säger studiens 
försteförfattare Sonia Gar-
cía-Calzón forskare vid 
Lunds universitets Diabe-
tescentrum..

Klinisk studie med 1000 
patienter

Studierna har gjorts på 
sammanlagt 363 deltagare 
från tre olika patientkohor-
ter (Alla Nya Diabetiker i 
Skåne, Alla Nya Diabeti-
ker i Uppsala och Optimed 
från Lettland). I nästa steg 
planerar forskarna en kli-
nisk studie där de ska upp-
repa studien i en betydligt 
större patientgrupp – 1000 
patienter ska bjudas in från 
hela världen.
Källa: Lunds universitet

Charlotte Ling, professor i epigenetik vid Lunds universutet. 
Fotograf: Sara Liedholm, Lunds universitet
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- Helsingborgs stad vill bli 
en av Europas mest inno-
vativa städer. Inom soci-
altjänsten ska vi möjlig-
göra personligt anpassade 
sociala tjänster för våra 
invånare, när de vill och 
var de vill. Vi vill använda 
oss mera av digitala verk-
tyg för att öka tillgänglig-
het i tid och rum och nå 
många. Vi vill ge stöd som 
det finns tydlig evidens 
för och som verkligen gör 
nytta. Allt detta kan vi nu 
erbjuda alla invånare som 
är berörda av skilsmässa 
genom SES. Det känns 
fantastiskt, säger Dinah 
Åbinger socialdirektör i 
Helsingborgs stad.

SES, Samarbejde efter 
skilsmesse är ett digitalt, 
interaktivt verktyg byggt 
på forskning vid Köpen-
hamns Universitet. Sedan 
maj 2019 har mer än 10 
000 danska föräldrar som 
skiljer sig genomfört den 
modul som handlar om 
hur barnen kan reagera 
vid separation och hur 

Helsingborg blir först i Sverige 
med digitalt stöd för barn i vård-
nadstvister
■ SES, Samarbejde efter skilsmesse är ett digitalt, interaktivt verktyg byggt 
på forskning vid Köpenhamns Universitet. Nu blir Helsingborg första stad i 
Sverige att upphandla verktyget och erbjuda det till sina invånare.Jämfört med det tidiga 

90-talet har antalet barn 
som cyklar och går till 
skolan nästan halverats, 
något som påverkar både 
barns hälsa och trafikmil-
jön negativt. Forskning 
visar att barn som går och 
cyklar klarar skolan bätt-
re. Även hälsa och arbets-
ro i klassen påverkas av 
hur man har tagit sig till 
skolan.

I samband med Trafikant-
veckan, som är en del av 
det årliga EU-initiativet 
European Mobility Week, 
vill Lunds kommun i år 
uppmärksamma barns mo-
bilitet till och från skolan. 
Två skolor har engagerats 
för att prova hållbara re-
sor – International School 
of Lund (ISLK) i centrala 
Lund och Häckeberga-
skolan i Genarp. Skolorna 
testar att förbättra tra-
fikmiljön, samtidigt som 
barn och vårdnadshavare 
uppmuntras till att prova 
att cykla, gå eller åka buss 
till och från skolan.

– Det känns angeläget att 
vända skjutsa-trenden. 
Trafiksäkerhet, hälsa och 
skolresultat, för att inte 
tala om miljön, hade tjänat 
på det. Under Trafikant-
veckan kan barn, föräldrar 
och skola prova och se hur 
en annan, tillfällig trafik-
miljö kan te sig om biltra-
fiken minskar, säger Per 
Eneroth, gatuchef i Lunds 
kommun.

Han får medhåll av repre-

Lund Fokus på barns mobilitet 
under årets Trafikantvecka i Lund

sentanterna på de delta-
gande skolorna:

– We are happy to take 
this opportunity to try so-
mething. There is a lot of 
traffic outside the school 
and if we had been able to 
reduce it, many would pro-
bably have experienced it 
a safer traffic environme-
nt. Effects on students, 
such as better concentra-
tion in the classroom, are 
probably not immediately 
apparent, menar Bert Ur-
bain Georges Orgaer, lära-
re på ISLK.

– Många av vårdnads-
havarna jobbar på annan 
ort och bilpendlar. Det är 
praktiskt att lämna barnen 
på vägen, men det är posi-
tivt både för trafikmiljön 
och hälsan om fler i större 
utsträckning går eller cyk-
lar med barnen till skolan 
och förskolan, tillägger 
Karin Jansson, rektor på 
Häckebergaskolan.

Jan Annerstedt (FNL), 
kommunalråd och ordfö-
rande tekniska nämnden, 
hoppas att fler skolor på 
sikt vill uppmuntra till 
hållbart resande:

– Barn har spring i be-
nen. Alla skoldagar borde 
därför börja med en eller 
annan form av fysisk ak-
tivitet. Två skolor testar nu 
en annan trafikmiljö, som 
kanske kan bli förebilder 
för andra skolor i Lund. 
Kommunen arbetar samti-
digt för att få fler trygga 

gångstråk och säkrare cy-
kelbanor.

Mer på schemat
Utöver att två skolor pro-
var en ny trafikmiljö star-
tar under Trafikantveckan 
gå- och cyklautmaningen 
”Hitta vägen”, som ska 
pågå i två veckor. Över 1 
000 Lundaelever deltar i 
utmaningen, som syftar 
till att reflektera över tra-
fik och transportval.

Tillfälle till diskussion 
och dialog om trafik är 
ett stående inslag under 
Trafikantveckan. I år upp-
manas alla Lundabor att 
delta i diskussionen via en 
webbenkät om möjligheter 
för barn och unga att resa 
hållbart till och från sko-
lan.
Till webbenkäten om Tra-
fikantveckan

Kort om Trafikantveckan
Europeiska Trafikant-
veckan (European Mobi-
lity Week) är ett EU-in-
itiativ som syftar till att 
underlätta och uppmunt-
ra till hållbara resor och 
transporter. Trafikant-
veckan i Lund arrangeras 
för att påverka hur vi reser 
till vardags, för att succes-
sivt minska behovet av bil-
resor och parkering. Färre 
bilar lämnar mer plats för 
människor och bidrar till 
en trygg, attraktiv och 
hållbar stadsmiljö. Årets 
Trafikantvecka i Lund på-
går 14–22 september.

Källa: Lunds kommun

■ Under tidigare år har Trafikantveckan förlagts till Lunds stadskärna. 
I år står skolorna och barns resor till och från skolan i fokus.

Uffe Palludan anser att en 
fullt integrerad Öresunds-
metropol har behov av 
nya flygbåtsförbindelser 
över Öresund, bussmetro 
på bron och längre fram 
en metro mellan Köpen-
hamn och Malmö samt 
en HH-tunnel i norra 
Öresund med tillhörande 
uppgradering av kustba-
nan mellan Helsingör och 
Köpenhamn.

”Problemet er, at i et tradi-
tionelt embedsmandsuni-
vers vil en HH-forbindelse 
og en metro blive set som 
hinandens modsætninger, 
da de ses som ”bevillings-
projekter”, der er i bevil-
lingskonkurrence. I vir-
keligheden er de, når man 
løfter perspektivet op til at 
handle om

Øresundsregionen dele af 

det samme projekt, nem-
lig en sammenbinding af 
Øresundsregionen.” skri-
ver Uffe Palludan i sin bok 
Grænseregion Øresund 
2020.

Uffe Palludan har tidigare 
framfört förslaget om en 
metro mellan Köpenhamn 
och Malmö för att lösa 
kommande kapacitetspro-
blem på Öresundsbron. 
Därmed flyttas den så 
kallade mättningspunkten 
för trafik och integration, 
och på det sättet uppnås 
det Uffe Palludan kallar 
stadsfusion mellan de två 
städerna. Men för att hela 
regionen ska bli en helhet, 
framhåller han även beho-
vet av en fast förbindelse 
mellan Helsingborg och 
Helsingör.

För att bygga och driva 

förbindelserna lyfter Uffe 
Palludan en tidigare idé 
om att etablera ett privat-
finansierat utvecklingsbo-
lag.

”Ideen var som med 
Ørestadsselskabet, at det 
skulle have målsætninger 
på to niveauer. Ørestads-
selskabets mål var jo ikke 
bare at bygge metro, byg-
gemodne jord og sælge 
den. Det virkelige mål var 
at få gang i København. 
Øresundsselskabet skulle 
tilsvarende heller ikke

bare finansiere og bygge 
faste forbindelser og drive 
dem. Det virkelige mål var 
at få gang i Øresundsin-
tegrationen.” skriver han 
med hänvisning till hans 
tidigare bok Metropol 
Øresund från 2014.

Framtidsforskare föreslår ett privatfinansierat 
utvecklingsbolag för Öresundsregionen
■ Ett privatfinansierat utvecklingsbolag som ska investera i trafikför-
bindelser såväl som mentala band över Öresund. Det är ett av framtids-
forskaren Uffe Palludans förslag i en ny bok om Öresundsregionen där 
han sammanfattar sina tankar om regionens utveckling genom åren. 
I boken föreslår han även nya flygbåtar och busstrafik såväl som fler 
fasta förbindelser över Öresund.

föräldrarna kan agera för 
att minska risken för att 
barn mår dåligt. Även Is-
land har infört SES i några 
kommuner.

- Verktyget är en förebyg-
gande insats för att hjäl-
pa föräldrar och barn att 
hantera den livskris som 
skilsmässa/separation ofta 
innebär. Verktyget består 
av arton moduler där man 
också kan få kunskap om 
hur skilsmässan påverkar 
mig själv som förälder och 
redskap för att kunna han-
tera ilska och konflikter 
med mera, förklarar Søren 
Sander psykolog och initi-
ativtagare till SES.

- Detta kommer att erbju-
das till invånare i Helsing-
borgs stad samt de fem 
kommuner som arbetar i 
samverkande familjerätt 
med Helsingborg: Båstad, 
Klippan, Svalöv, Åstorp 
och Örkelljunga. Helsing-
borgs stad har upphandlat 
verktyget och en över-
sättning till svenska är 

på gång. Även version på 
engelska och arabiska är 
upphandlad. Lanseringen 
av de första modulerna är 
planerad till januari 2021. 
Tanken är att man ska 
kunna logga in via hel-
singborg.se och att man 
ska kunna använda SES 
helt anonymt, närhelst på 
dygnet man önskar säger 
Lisbeth Davidsson, en-
hetschef för Familjerätten 
och Digitala teamet.

Fakta

SES som alltså är evi-
densbaserat, är utvärderat 
i Danmark och kan, som 
först i världen, dokumen-
tera att den digitala insat-
sen ger resultat i form av 
minskning av depression, 
stress, sjukskrivningsda-
gar och bättre fysisk och 
psykisk hälsa mm. SES 
fick 2019 Köpenhamns 
Universitets innovations-
pris i närvaro av drottning 
Margrete.

Källa: Helsingborgs  stad 

För att realisera visionen 
om en integrerad Öre-
sundsregion är det vikti-
gaste att skapa mentala 
broar, anser han.

”Ved at lade udviklings-
selskabet have det økono-
miske ansvar for driften, 
vil det få direkte øko-
nomiske interesser i at 
mentale bånd over sundet 
udvikles” skriver Uffe 
Palludan i sitt pressmed-
delande.

Uffe Palludan framför 
dessutom argument för 
att satsa på flygbåtar och 
busstrafik över Öresund. 
Både flygbåtarna och en så 
kallad metrobuss kan gå i 
shuttletrafik mellan Mal-
mö och Köpenhamn. Där-
med skulle den inte heller 
bli påverkad av eventuella 

id- och gränskontroller 
på samma sätt som Öre-
sundståget som är en del 
av en regional tågför-
bindelse som stannar på 
flera stationer i Sverige 
såväl som Danmark, och 
som inte har biljettkon-
troll vid ombordstigning. 
Från Kastrup till Hyllie 
skulle det enligt Uffe Pal-
ludan ta cirka 17 minuter 
med en buss. Flygbåtarna 
skulle kunna, enligt Uffe 
Palludan, nå Köpenhamns 
Nordhavn och metron på 
30 minuter från Malmö, 
20 minuter från Lands-
krona och 40 minuter från 
Helsingborg.

Fakta om boken Græn-
seregion Øresund2020 av 
Uffe Palludan (2020)

Boken är uppdelad i två 

delar och är delvis en sam-
manfattning av författarens 
tidigare publicerade böck-
er om Öresundsregionen. 
Den första delen handlar 
om de första åren från 
diskussion till brobygge 
samt de första femton åren 
med den fasta förbindelsen 
och kallas ”en vision bli-
ver til og udvikles”. Den 
andra delen handlar om 
gränskontrollerna som har 
införts av flera omgångar 
sedan 2015 och kallas ”vi-
sionsløse år”.
Uffe Palludan är framtids-
forskare med eget konsult-
bolag. Han har skrivit en 
rad böcker om Öresunds-
regionen, varit verksam på 
både sidor sundet och varit 
Öresundsdebattör under 
30 år.

Källa: News Øresund

■ Elsparkcyklar som parkeras på olämpliga ställen är 
återkommande problem som tas upp av Malmöbor. För 
att få bättre ordning vill Malmö stad ställa krav på 
tillstånd och en årsavgift för att få ställa ut fordon.

Malmö stad vill se tillstånd och avgift 
för uthyrning av elsparkcyklar

Kommunstyrelsen fattade 
idag (den 16:e sept. 2020 
n.r.) beslut om en ändring 
av den lokala ordnings-
stadgan. Ändringen inne-
bär att uthyrare av ”eldriv-
na enpersonsfordon”, som 
sparkcyklar eller cyklar, 
måste ansöka om tillstånd 

för sin uthyrning i förväg. 
Uthyraren måste också 
betala 1825 kronor per for-
don i årlig avgift.

Ändringen gäller friflytan-
de mobilitetstjänster – det 
vill säga uthyrning där for-
donet hämtas på ett ställe 

och kan lämnas på ett an-
nat inom ett visst angivet 
område.

För att underlätta för alla 
att parkera elsparkcyklar-
na på ett fungerande sätt 
inleddes i somras ett för-
sök med ett tjugotal spe-

■ 17 kommuner i huvudstadsområdet berörs av myndigheternas nya 
restriktioner som bland annat innefattar munskyddskrav på restau-
ranger och caféer samt begränsade öppettider till kl. 22. De nya res-
triktionerna gäller från den 17 september och preliminärt till den 1 
oktober. Det meddelades på en presskonferens under tisdagen.

Ytterligare restriktioner i Köpenhamn 
– munskyddskrav på restauranger

Både gästerna och den 
personal som har kontakt 
med gäster berörs av mun-
skyddkravet på restaurang-
er, caféer och matställen, 
men gästerna behöver inte 
ha munskydd när de sitter 
ned. Det kommer även in-
föras krav på skyltning om 
hur många personer som 
maximalt får befinna sig på 
ett matställe och öppetti-
derna begränsas till kl. 22. 
Polisen kommer att skärpa 
bevakningen av platser där 
det finns risk att personer 
samlas efter stängning. 
Även privata fester som 
till exempel bröllop och 
konfirmationer behöver 
avslutas kl. 22. Det med-
delade de danska sund-
hedsmyndigheterna vid en 
presskonferens under tis-
dagen. De nya restriktio-
nerna gäller i 17 kommu-

ner i huvudstadsområdet 
och införs som följd av en 
ökad smittspridning.

Förra onsdagen infördes 
hårdare restriktioner i det 
danska huvudstadsområ-
det och Odense med anled-
ning av ökad smittsprid-
ning. Bland annat kom 
rekommendationer om att 

undvika kollektivtrafiken 
och arbeta hemifrån sam-
tidigt som församlingsför-
budet halverades från 100 
till 50 personer. Dessa res-
triktioner skulle löpt ut den 
22 september, men förlängs 
nu till den 1 oktober. 

Källa: News Øresund

■ Under coronakrisen har 
danska företag kunnat 
söka om kompensation 
för löneutbetalningar till 
hemskickade medarbeta-
re. Nu betalar flera stora 
företag tillbaka pengar till 
staten. Det skriver tidning-
en Børsen. Enligt upp-
görelse från 2 september 
har 171 företag återbetalt 
motsvarande 76,9 miljo-
ner danska kronor. Därtill 
kommer, enligt Børsen, 
81 miljoner danska kronor 
från klädesgiganten Best-
seller. Det är frivilligt att 
återbetala pengarna, men 
Erhvervsstyrelsen kan 

Öresund Danska företag återbetalar 
lönekompensation

komma att göra en kon-
troll av företag som inte 
ser ut att ha använt löne-
kompensationsordningen 
på rätt sätt.
Totalt har närmare 32 000 
företag ansökt om bidrag 

till lönekompensation för 
ett samlat belopp på 12,1 
miljarder danska kronor, 
enligt siffror från Erh-
vervsstyrelsen. 

Källa: News Øresund

Foto: News Øresund 

Foto: News Øresund - Sofie Paisley

cialgjorda parkeringszoner 
i innerstadsområdet. Zo-
nerna är tydligt markerade 
platser med uppmaning att 
parkera elsparkcykeln där. 
Försöket med zoner pågår 
tills april 2021, med del-
rapport i december i år och 
slutrapport i maj 2021.

Ändringen i ordningsstad-
gan måste godkännas av 
Länsstyrelsen.

– Vi behöver få bättre ord-
ning i hela uthyrningssys-

temet. Många upplever 
att fordon står olämpligt 
uppställda och till och 
med kan vara en fara för 
fotgängare genom sin pla-
cering. Avgiften är rim-
lig för att använda sig av 
kommunens mark, säger 
Andreas Schönström (S), 
kommunalråd med ansvar 
för teknik och service.

– Elsparkcyklarna är ett 
fantastiskt transportmedel 
för många i vår stad, men 
de kan också utgöra ett 

farligt hinder för andra när 
de lämnas mitt på trotto-
aren. Alla Malmöbor har 
samma rätt till framkom-
lighet, även de som har 
synnedsättning eller tar sig 
fram i rullstol. Vi behöver 
därför se till att uthyrning-
en av elsparcyklar sker på 
ett mycket mer ordnat sätt, 
säger Roko Kursar (L), 
kommunalråd med ansvar 
för funktionsstöd och LSS.

Källa: Malmö stad

■ Totalt 55 000 kvadratmeter fördelat på 115 bostäder, cirka 
300 hotellrum och två kontorsfastigheter ska uppföras på en ö i 
utbyggnadsområdet Nordhavn i Köpenhamn. Bakom projektet, 
som numera går under namnet Nordø, står PFA Ejendomme.

Köpenhamn Byggprojekt på ö i 
Köpenhamns Nordhavn påbörjas

Det danska pensionsbo-
laget PFA bygger nytt i 
Köpenhamns hamn. Om-
rådet, som tidigare kallats 
Redmolen, har fått namnet 
Nordø och består av fem 
byggfält. Försäljnings-
starten på de 115 bostäder 
planeras till oktober. För-
väntningarna är i nuläget 
att området Nordø ska stå 
färdigt 2023, meddelar 
PFA i ett pressmeddelan-
de. (News Øresund)

Framtidsforskaren Uffe Palludan har samlat sina tankar om Öresundsregionens utveckling i en ny bok: 
Grænseregion 2020. Foto: News Øresund
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Covid-19-pandemin har 
haft en oöverträffad soci-
oekonomisk inverkan och 
enligt de senaste prog-
noserna beräknas EU:s 
ekonomi minska med 8,3 
procent i år. EU och dess 
medlemsländer har redan 
vidtagit exceptionella åt-
gärder som svar på krisen. 
Eftersom EU arbetar för 
att reparera den omedel-
bara skada som orsakats 
av coronaviruset – samti-
digt som ett grönare och 
mer digitalt Europa ska 
byggas – kommer det vik-
tigaste verktyget att vara 
EU:s nästa långtidsbudget.

En budget för återhämt-
ning
Förberedelserna för bud-
geten 2021-2027 påbörja-
des i maj 2018. I ljuset av 
coronautbrottet presente-
rade dock EU-kommis-
sionen i maj 2020 ett nytt 
budgetförslag, för att ta 
tackla effekterna av pan-
demin. Kommissionens 
förslag kom efter en upp-
maning från parlamentet 
om ett stort återhämt-
ningspaket bestående av 
1,1 biljoner euro i budget 
samt ett återhämtningsin-
strument på 750 miljarder 
euro som består av bidrag 
och lån.

EU-ledarna reducerade 
den föreslagna budgeten 
till 1,074 biljoner euro un-
der toppmötet 17-21 juli, 
vilket ledde till protester 

från ledamöter som men-
ade att viktiga EU-pro-
gram skulle riskeras. 
Budgeten är föremål för 
förhandlingar mellan par-
lamentet och de nationella 
regeringarna i rådet, vilka 
startade i augusti.

Utlåningen genom åter-
hämtningspaketet på 750 
miljarder euro kommer 
att möjliggöras genom en 
ändring av reglerna om 
villkoren för finansiering-
en av EU:s budget. För att 
öka EU:s kapacitet att låna 
på finansmarknaderna och 
senare återbetala skulden 
föreslår kommissionen att 
man ökar det maximala 
belopp som unionen kan 
samla in från medlemslän-
derna.

I en omröstning den 16 
september gav ledamöter-
na grönt ljus för proces-
sen. Parlamentets röst gör 
det möjligt för rådet att 
snabbt godkänna de nya 
reglerna och påbörja rati-
ficeringsprocessen i de 27 
medlemsländerna, med 
målet att starta igång åter-
hämtningsplanen så fort 
som möjligt.

Nya inkomstkällor för att 
finansiera återhämtningen
EU-budgetens inkomst-
källor (även kallade egna 
medel) har varit oföränd-
rade under flera decennier. 
De inkluderar tullar samt 
nationella bidrag baserade 

på momsintäkter och brut-
tonationalinkomst. Un-
der åren har parlamentet 
upprepade gånger begärt 
en reform av systemet för 
egna medel.

När Europa återhämtar 
sig från covid-19-utbrottet 
insisterar parlamentsleda-
möterna på att införa nya 
inkomstkällor för att täcka 
kostnaderna för återhämt-
ningsinstrumentet, förhin-
dra kraftiga minskningar 
av EU:s budgetutgifter och 
se till att covid-19-insat-
serna inte blir en börda för 
kommande generationer.

Parlamentet föreslår nya 
intäkter i form av miljö- 
och finansiella avgifter. 
De inkluderar:
• en gemensam konsolide-
rad bolagsskattebas
• beskattning av digitala 
tjänster
• en skatt på finansiella 
transaktioner
• intäkter från utsläpps-
handelssystemet
• ett plastbidrag
• gränsskatt på koldioxid.

I sin omröstning den 16 sep-
tember krävde ledamöterna 
att där ska finnas en rättsligt 
bindande tidsplan för att in-
föra de nya intäktskällor-
na. Parlamentet har också 
upprepade gånger begärt 
att alla budgetrabatter och 
korrigeringar avskaffas, ef-
tersom det endast gynnar 
vissa EU-länder.

Européer kräver en stör-
re EU-budget
Alla beslut om långtids-
budgeten kommer att 
kräva parlamentsleda-
möternas samtycke, och 
parlamentet har sagt att 
införandet av nya in-
komstkällor är en väsent-
lig förutsättning för en 
överenskommelse. En 
undersökning beställd av 
parlamentet, som genom-
fördes i juni 2020, visar 
att en majoritet (56 pro-
cent) av européerna anser 
att EU borde ha större 
ekonomiska medel för att 
övervinna effekterna av 
covid-19.

Inför julitoppmötet sa par-
lamentets budgetutskotts 
ordförande Johan Van 
Overtveldt:

– De positiva stegen när 
det gäller storleken och 
balansen på återhämt-
ningsinstrumentet kan 
inte kompensera för bak-

EU-budgeten: Parlamentet efterlyser nya inkomstkällor

åtblickande förslag om 
långtidsbudgeten och för-
slagen för egna medel. Fi-
nansieringen av väsentliga 
EU-program skärs ytterli-
gare, som Horisont Euro-
pa, Erasmus, programmet 
för ett digitalt Europa – 
och för migration.

Han tillade att EU:s lång-
siktiga mål inte har för-
svunnit med covid-19-ut-
brottet och att de inte bör 
offras.

”Vi vill inte straffa fram-
tida generationer”
I en debatt den 14 septem-
ber sade Valérie Hayer, en 
av parlamentets ledande 
ledamöter för reformen av 
egna medel:

– Vi måste se till att inte 
européerna sparpengar 
i slutändan eroderas. Vi 
måste titta på vilket kol-
dioxidavtryck billiga im-
porter ger. Och tycker du 
att det är riktigt att mul-

tinationella företag kan 
engagera sig i skatteopti-
mering? Det är de spelar-
na som måste plocka upp 
notan för återhämtning-
en, det borde inte vara de 
europeiska invånarna, sa 
hon.

José Manuel Fernandes, 
den andra ledande leda-
moten för reformen av 
egna medel, sa:

– Vi vill inte straffa fram-
tida generationer eller skä-
ra ner i EU-program och 
politik, därav vårt försvar 
av nya egna medel, som 
måste vara tillräckligt sto-
ra för att kunna återbetal 
lånet, sa han.

Nästa steg
Parlamentet kommer att 
ha sista ordet innan bud-
geten 2021-2027 kan träda 
i kraft. Den nuvarande 
fleråriga budgeten löper 
ut 31 december 2020.

Källa: Europarlamentet

■ För att finansiera återhämtningen efter covid-19 och för 
att investera i Europas framtid så efterlyser parlamentet nya 
inkomstkällor till EU:s budget. Ta reda på mer i vår video. 

www.xtakes.se
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Bara en dryg månad ef-
ter tillkännagivandet av 
en “Europeisk grön giv” 
har Europeiska kommis-
sionen nu presenterat ett 
detaljerat förslag för hur 
det ska finansieras. Inves-
teringsplanen för den eu-
ropeiska gröna given ska 
locka åtminstone 1 biljon 
euro i offentliga och pri-
vata investeringar under 
det kommande decenniet. 
Tisdagen den 14 januari 
diskuterade ledamöterna 
den föreslagna investe-
ringsplanen.

Varför är den viktig?
För att lyckas ställa om 
EU till en klimatneutral 
ekonomi till år 2050 kom-
mer enorma investeringar 
i teknik för ren energi att 
krävas. För att nå etapp-
målet på 40 procent mins-
kade växthusgasutsläpp 
till år 2030 krävs, enligt 
EU-kommissionens be-
räkningar, investeringar 
på 260 miljarder euro år-
ligen.

Läs mer om EU:s svar på 
klimatförändringarna

Var pengarna kommer 
ifrån
Ungefär hälften av peng-
arna bör komma från EU:s 
långtidsbudget genom 

olika program som bidrar 
till klimat- och miljöpro-
jekt, exempelvis genom 
jordbruksstöd, Regionala 
utvecklingsfonden, Sam-
manhållningsfonden, Ho-
risont Europa (för forsk-
ning och innovation) och 
LIFE-programmet.

Detta å andra sidan skul-
le locka ytterligare 114 
miljarder euro i medfi-
nansiering från medlems-
länderna. Genom Invest-
EU och innovations- och 
moder n iser ingsfonder 
inom systemet för handel 
med utsläppsrätter (ETS) 
beräknas mobilisera yt-
terligare ungefär 300 mil-
jarder euro i offentliga 
och privata investeringar. 
Den nya ”mekanismen för 
rättvis omställning” (Just 
Transition Mechanism) 
förväntas attrahera ytter-
ligare 100 miljarder euro. 
Mekanismen ska hjälpa 
de regioner som drabbas 
mest negativt av en grön 
omställning, t.ex. regioner 
med stort kolberoende.

Mekanismen för rättvis 
omställning
Mekanismen kommer att 
baseras på tre pelare:

Fonden för rättvis om-
ställning

Finansieringsprogrammet 
InvestEU
Lån från Europeiska in-
vesteringsbanken, under-
stödda via EU-budgeten.
Totalt beräknas dessa 
instrument mobilisera 
runt 100 miljarder euro 
i offentliga och privata 
investeringar. Pengarna 
kan användas för kompe-
tensutveckling av arbets-
tagare, stöd till företag att 
skapa nya sysselsättnings-
tillfällen, samt investe-
ringar i ren energi och iso-
lering av hem.

1) Fonden för rättvis om-
ställning
Fondens investeringar ska 
särskilt hjälpa de regioner 
som är beroende av fos-
sila bränslen, såsom kol, 
vilket fortfarande bidrar 
med en fjärdedel av EU:s 
energiproduktion. EU:s 
kolsektor sysselsätter 238 
000 människor i kolutvin-
ning och i kraftverk, i över 
100 europeiska regioner, 
från Polen till Spanien. År 
2015 fanns 128 kolgruvor 
i 12 medlemsländer och 
207 koldrivna kraftverk i 
21 medlemsländer.

Frans Timmermans är vi-
ce-ordförande i EU-kom-
missionen och har ansvar 
för den Europeiska gröna 

1 biljon euro: Europas finansieringsplan för klimatet
given. Den 14 maj presen-
terade han förslaget för 
ledamöterna och konsta-
terade:
– Det är budskap till kol-
arbetare i Asturien, västra 
Makedonien eller i Silesi-
en, till torvodlare på det 
irländska inlandet, till bal-
tiska regioner beroende av 
oljeskiffer och många an-
dra. Vi vet att er väg mot 
klimatneutralitet är bran-
tare, och vi vet att möjlig-
heten till en annan framtid 
– en renare framtid – i all-
mänhet är välkommen men 
vägen dit tycks skrämman-
de. Den nya mekanismen 
för rättvis omställning 
med minst 100 miljarder 
euro är ett löfte att EU är 
med er i den här omställ-
ningen, sade han.

I maj 2020 ändrade kom-
missionen förslaget om 
Fonden för rättvis om-
ställning inom ramen för 
EU:s plan för ekonomisk 
återhämtning – Next Ge-
neration EU, för att mildra 
effekterna av coronapande-
min. Den föreslagna finan-
sieringen på 7,5 miljarder 
euro från EU:s långtidsbud-
get har ökats till 10 miljar-
der euro utöver 30 miljarder 
euro i externa intäkter från 
det Europeiska återhämt-
ningsinstrumentet. Fonden 
kommer att erbjuda bidrag 
för socialt stöd, ekonomisk 
revitalisering och markres-
taureringsprojekt.

2) Särskild finansiering 
inom InvestEU-program-
met
InvestEU-programmet ska 
prioritera finansiering för 
klimatet och mobilisera to-
talt 45 miljarder euro i pro-
jekt inom “Rättvis omställ-
ning” från 2021 till 2027.

Programmet inrättades 
2018 och är EU:s centrala 
investeringsprogram för 
att stimulera den europeis-
ka ekonomin. 

I slutet av maj 2020, 
inom ramen för återhämt-
ningsinstrumentet Next 
Generation EU, föreslog 
kommissionen en ökad 
budget för InvestEU och 
en dubblering av finansie-
ringen som ska gå till håll-
bar infrastruktur till 20 
miljarder euro, av de totalt 
75 miljarder euro som ga-
ranteras via EU:s budget.

3) Lånefacilitet för den of-
fentliga sektorn
Ytterligare finansiering 
kan komma från en låne-
facilitet för den offentliga 

sektorn. 1,5 miljarder euro 
kan komma som bidrag 
från långtidsbudgeten och 
upp till 10 miljarder euro 
i form av lån från Europe-
iska investeringsbanken. 
Ytterligare 25-30 miljar-
der euro ska komma via 
myndigheters investering-
ar för att hjälpa regioner 
som drabbats hårdast av 
kostnaderna för att mins-
ka koldioxidutsläppen.

Finansiering ska gå till in-
vesteringar inom allt från 
energi och transport till 
regionala värmenätverk 
och kollektivtrafik.

Nästa steg
I juli godkände parlamen-
tets utskott för regional 
utveckling inrättandet av 
Fonden för rättvis om-
ställning, men krävde en 
större budget, bredare om-
fattning och en belönings-
mekanism. Parlamentet 
förväntas rösta om sin 
ståndpunkt vid plenarses-
sionen i september. 

Källa: Europaparlamentet

■ Ta reda på hur Europa avser finansiera projekt för att tackla 
klimatförändringarna och stödja de regioner som drabbas hår-
dast av en övergång till en grön ekonomi.

Foto: Pixabay
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Flyktingbarn i Sverige klarar sig bättre i skolan än 
flyktingbarn i Danmark

Den markanta ökningen av antalet flyktingar i Norden de senaste åren har gjort 
utbildning av flyktingbarn och ungdomar till en nyckelfråga. Flyktingbarn som 
anländer till Norden i slutet av grundskoleåldern klarar sig i allmänhet sämre 
än sina kamrater. Men det finns också en markant skillnad mellan de nordiska 
länderna. Flyktingbarn i Sverige klarar sig bäst, medan Danmark och Finland 
ligger längst ner jämfört med de andra barnen i landet.

Den visar nya vetenskapliga resultat som just har publicerats i två rapporter. En 
baseras på omfattande registerdata om flyktingbarn som anlände till Danmark, 
Finland, Norge och Sverige under åren 1986-2005. Den andra visar resultat 
från djupgående, kvalitativ forskning i norska skolor.

Undersökningarna genomfördes som en del av det stora nordiska CAGE-pro-
jektet , som tvärvetenskapligt fokuserar på unga flyktingars hälsa, utbildning 
och arbetsmarknadstillhörighet. Projektet syftar således till att avslöja hur de 
olika förhållandena och de politiska initiativen i de nordiska länderna påverkar 
de unga flyktingarnas livsvägar och välfärd. Registret studerar en helhetsbild 
av flyktingbarn i Norden som gör det sämre än andra barn i samma ålder.

”Vi kan till exempel se att fler människor hoppar av skolan och att genomsnitt-
liga betyg från grundskolan bland flyktingbarn är lägre än bland de flesta barn 
som är födda i Norden. Detta i sig är inte så förvånande när vi tar hänsyn till de 
utmaningar som många flyktingbarn har gått igenom och att majoritetsbarnen 
har skonats. Men vi kan också se att klyftan i skolresultaten mellan flykting-
barn och majoritetsbarnen är mindre i Sverige än i Danmark och Finland, säger 
biträdande professor Christopher Jamil de Montgomery från institutionen för 
folkhälsa vid Köpenhamns universitet.

”Danmark och Finland har de sämsta skolresultaten för flyktingbarn i både 
grundskolan och gymnasieutbildningen, även om de är uppdelade efter ur-
sprungsland och ankomstålder.”

Skillnad mellan de nordiska länderna
Anledningen till att flyktingbarn i Sverige mår så bra och har den minsta skill-
naden i skolresultat jämfört med barn i den allmänna svenska befolkningen 
kan vara att Sverige är det nordiska land som har mest erfarenhet av att ta emot 
flyktingbarn. En ytterligare förklaring kan vara de snabbare integrerade livs- 
och skolprocesserna i Sverige, vilket leder till bättre och tidigare undervisning 
i svenska språket, där det i de andra nordiska länderna finns mer separering 
under asylperioden.

Den kvalitativa studien visar att skolor och lärare har varierande och ofta otill-
räcklig kunskap om hur man hanterar en varierad grupp elever med flykting-
bakgrund. Skollärare tenderar att fokusera mer på utbildning än på psykoso-
ciala frågor när de kommenterar utmaningarna hos unga flyktingar i skolan. 
Många lärare lyfter fram skolan som en utbildningsinstitution och inte som 
en omsorgsfull insats. Lärarna som är medvetna om skolans roll för att främ-
ja unga flyktingars psykosociala välfärd uttrycker emellertid behovet av mer 
kompetens i just detta område.

”Vissa lärare beskriver att de måste lära sig och få erfarenhet under tiden. En av 
de intervjuade lärarna betonade att en konsekvens av bristen på kvalifikationer 
i skolor och bland lärare är att ett systemproblem felaktigt blir den enskilde 
elevens problem, säger docent Signe Smith Jervelund från Institutionen för 
folkhälsa vid Köpenhamns universitet.

Ju äldre barn desto svårare blir det
Ålder verkar också spela en viktig roll för hur bra eller dåligt flyktingbarnen 
klarar sig i de nordiska skolorna. Flyktingbarn som anländer till Norden i 
skolåldern, särskilt efter 15 års ålder, får sämre resultat i skolan och har ett 
högre bortfall från gymnasieskolan jämfört med barn i samma ålder.

Båda rapporterna bekräftar att flyktingbarn som anländer sent i tonåren är sär-
skilt utmanade, eftersom de båda måste lära sig ett nytt språk och slutföra sko-
lan inom några år. Samtidigt har de ofta liten eller ingen utbildning från sitt 
hemland.

”I figuren nedan kan du se att 78% av danskfödda barn har slutfört en gymna-
sieutbildning innan de fyllt 25 år. Som jämförelse gäller detta 36-65% av de 
nyanlända flyktingbarnen (beroende på ankomstålder). Den allmänna bilden i 
registerundersökningen är att chansen att genomföra en gymnasieutbildning är 
större ju tidigare flyktingbarnen anländer till de nordiska länderna, säger biträ-
dande professor Christopher de Montgomery.

■ Barn med flyktingbakgrund som anländer till Norden klarar 
skolan sämre i skolan i Danmark än i Sverige. Detta visar en 
ny vetenskaplig studie från Nordic CAGE-projektet med delta-
gande av forskare från Köpenhamns universitet.

Figur 1: Bortfall från gymnasieskolan bland flyktingbarn, icke-flyktinginvandrande barn och majoritetsbarn

Behov av lokal kunskap och kompetens
Den stora ojämlikheten i skolresultaten är oroande ur ett integrationsperspek-
tiv, tror forskarna. Skolan kan för unga flyktingar vara av stor betydelse för en 
bättre och mer stabil koppling till arbetsmarknaden, starkare ekonomiska och 
sociala band med resten av befolkningen och bättre hälsa.

”Vi hoppas att resultaten från projektet kan användas för att stödja den stora ut-
maning som alla nordiska länder står inför om utbildningsområdet ska bidra till 
att främja integrationen av nyanlända flyktingar”, säger Signe Smith Jervelund.

Baserat på resultaten föreslår forskarna att den nationella politiken för utbild-
ning av flyktingar ska utvärderas och att större principer för kvalitet och jäm-
likhet ska säkerställas för alla elever i de nordiska skolsystemen.

”Ytterligare politiska åtgärder behövs för att främja utbildningsmöjligheter och 
integrering av flyktingbarn och för att utjämna ojämlikheten i utbildningen. 
Men politisk handling kan inte stå ensam. De kvalitativa resultaten betonar att 
det ofta finns en stor skillnad mellan politiska avsikter och praktik. Det finns 
behov av mer kunskap och kompetens på lokal nivå i förhållande till hur man 
genomför nationell politik för flyktingutbildning i praktiken i klassrummet. 
Annars är det svårt att förbättra utbildningskvaliteten för flyktingbarn och ung-
domar och uppnå bättre resultat, säger professor Allan Krasnik, som har lett 
CAGE-projektet.

Rapporterna ” Equity in education? En jämförande analys av utbildningsre-
sultat bland flyktingbarn i de nordiska länderna. ” Och ” Unga flyktingars väg 
till utbildning. Lärares och studenters röster: utmaningar, möjligheter och di-
lemma. ” Är en del av forskningsprojektet Coming of Age in Exile (CAGE) . 
Projektet finansieras av NordForsk. 

Källa: Köpenhamns universitet

Figur 2: Avslutad ungdomsutbildning vid 25 års ålder bland flyktingbarn och majoritetsbarn

Foto/källa: Pixabay
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I en artikel som publ-
icerades i Info Express 
under 2018 och som 
finns tillgänglig att läsa 
på vår webbsida 

(Är sociala 
medier verk-
ligen bra? 

www.infoexpress.se)  i 
samband med utgiv-
ningen av detta num-
mer diskuteras nackde-
larna som en excessiv 
användning av sociala 
medier kan medföra. I 
detta nummer kommer 
de positiva aspekterna 
att lyftas fram, efter-
som sociala medier har 
blivit normen för kom-
munikation för många 
människor med tanke på 
Folkhälsomyndighetens 
rekommendation om att 
hålla avstånd. Att under 
andra omständigheter 
ständigt konsumera so-
ciala medier när det inte 
behövs istället för att 
träffa andra människor 
en längre tid kan vara 
ohälsosamt och leda till 
mental ohälsa. 

En av de främsta po-

sitiva konsekvenserna 
av sociala medier är att 
de kan stärka bandet 
mellan människor och 
på så vis hjälpa dem att 
både skaffa och behål-
la vänner (1). Snapchat 
har drygt 240 miljoner 
dagliga användare med-
an Instagram har en 
miljard användare och 
Facebook har drygt 2,7 
miljarder användare. 
Dessutom har antalet 
användare på alla platt-
formar ökat under det 
senaste kvartalet, för-
modligen som följd av 
pandemin (2). Det gör 
det väldigt sannolikt 
att man inte bara lyckas 
behålla kontakten med 
sina vänner, utan även 
träffar på vänners vän-
ner och får tillfälle att 
även lära känna dem.

En annan fördel med 
sociala medier är att de 
kan motverka ensamhet 
genom att erbjuda en 
grupp för alla personer 
att vistas i. Man kan 
hitta personer som de-
lar ens intressen för en 
viss typ av sport, musik 
eller filmgenre och för 

att det är enkelt att dela 
med sig av sina intres-
sen, minskar det risken 
för ensamhet. Sociala 
medier kan även få en 
att känna sig accepterad 
och få andra människor 
att komma i kontakt 
med hjälp och råd av 
andra personer som har 
gått igenom samma sak 
om de har ett problem. 
Exempelvis finns det fall 
där tonåringar har mått 
dåligt och har kunnat få 

hjälp av andra online. 
Sociala medier bidrar 
även med en plattform 
som gör det enklare för 
en att uttrycka sig själv. 
Genom sociala medier 
kan man inte bara kom-
ma i kontakt med andra, 
utan man kan även dela 
med sig av sin passion 
(någonting som man har 
målat, en måltid som 
man har lagat eller en 
sång man sjunger) och 
komma i kontakt med 

andra som delar ens in-
tressen. Det är interak-
tion som kan ske mellan 
människor över gränser 
och flera mils avstånd. 

Fördelarna med soci-
ala medier är att fler 
människor kan kommu-
nicera med varandra, 
vilket passar bra i en 
tid där vi måste hålla 
smittspridningen så låg 
som möjligt. Tursamt 
nog har vi tillräckligt 

Möjligheterna med sociala medier förenar människor

med plattformar för att 
kunna nå ut till andra 
och hålla kontakten med 
familj och vänner. Soci-
ala medier är en av de få 
sakerna som vi vet att vi 
kan förlita oss på under 
dessa tider. 

Bianca M - Info Express
Källförteckning:
(1)“Five Ways Social Media Can 
Be Good For Teens”, Washing-
ton Post
(2)Statista

■ Trots Coronapandemin och nackdelarna som det har medfört, har en ökad användning av sociala medier 
kunnat föra människor samman.
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Sömnproblem har liten påverkan på typ 2-diabetiker

– Det finns sedan ti-
digare en känd kopp-
ling mellan långvariga 
sömnproblem och ris-
ken att senare utveckla 
typ 2-diabetes. Vi ställ-
de oss frågan om det 
stämmer även för dem 
som har typ 2-diabetes 
och också får läkeme-
delsbehandling för att 
hålla blodsockernivå-
erna på en tillfredstäl-
lande nivå. I vår studie 
ser vi en liten koppling 
mellan två sömnstör-
ningar och långtids-
blodsockret, men det är 
inget som patienterna 
behöver oroa sig för, sä-
ger Christian Benedict, 
docent vid institutionen 
för neurovetenskap vid 
Uppsala universitet och 
studiens huvudförfatta-
re.

Det här är den första 
större sömnstudie som 
har gjorts på patienter 
som har typ 2-diabetes 

och som medicineras för 
det.

I studien som är base-
rad på 13 346 blodpro-
ver från UK Biobank 
har forskarna tittat på 
halterna av HbA1c även 
kallat långtidsblodsock-
er. Patienterna som läm-
nat proverna har svarat 
på frågor om sina sömn-
vanor. Hur länge de bru-
kar sova? Kortare än sju 
timmar per natt skattas 
som kort och längre 
än nio timmar per natt 
är långt. Brukar de ha 
svårt att somna för nat-
ten eller somna om ut-
ifall de har vaknat till? 
De kan ha uppgett att de 
har problem med snark-
ningar eller att de lider 
av trötthet på dagtid. De 
uppskattade sömnpro-
blemen jämfördes med 
HbA1c.

Liten skillnad mellan 
patienter med eller utan 

sömnbesvär
Resultaten visar att pa-
tienter som behandlas 
för typ-2-diabetes och 
som antingen sover för 
länge (nio timmar eller 
mer) eller visar tecken 
på att lida av obstruktiv 
sömnapné, har en något 
högre risk att ha ett hö-
gre långtidssockervär-
de.

– Det mest intressanta är 
att skillnaden i HbA1c 
mellan patienterna som 
upplevde sömnbesvären 
och de som inte gjorde 
det var liten: 0,07 – 0,10 
procent. Det är viktigt 
att veta eftersom många 
med typ 2-diabetes upp-
lever sömnproblem och 
kanske oroa sig för hur 
sjukdomen påverkas av 
dem.

Det som påverkar lång-
tidsblodsockret positivt 
i större utsträckning 
är att fortsätta med sin 

medicinering. Man vet 
till exempel att läkeme-
del metformin, som an-
vänds som behandling 
när kost och ökad fysisk 
aktivitet inte ger till-
räcklig effekt på blod-
sockernivåerna, minskar 
HbA1c mellan 1,5 och 2 
procent. Det är en betyd-
ligt större skillnad än för 

sömnstörningarna.

– Dock måste man kom-
ma ihåg att vi i vår stu-
die inte har undersökt 
andra hälsoutfall som 
kan påverkas av båda 
sömnstörningar och typ 
2-diabetes, såsom kog-
nition. Med andra ord är 
det fortfarande viktigt 

för patienter med typ 
2-diabetes att kontakta 
vården när de har lång-
variga sömnproblem, 
säger Christian Bene-
dict.

Källa: Uppsala universitet 
- Elin Bäckström

■ Patienter som medicinerar för typ 2-diabetes behöver inte oroa sig 
för sina sömnproblem, när det gäller långtidsblodsockernivån. En 
ny studie från Uppsala universitet, gjord på över 13 000 patienter, 
visar att det påverkar det långsiktiga blodsockervärdet (HbA1c) i 
väldigt liten utsträckning. För sjukdomens skull är det viktigaste 
att patienten fortsätter att medicinera. Studien publiceras nu i BMJ 
Open Diabetes Research & Care

Christian Benedict, docent vid institutionen för neurovetenskap. Foto: Mikael Wallerstedt
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Den slutsatsen är ett av 
resultaten av det tvär-
vetenskapliga projektet 
PEIRE (People, Environ-
ment, Indoor, Renovation, 
Energy) som har sitt fokus 
på god inomhusmiljö för 
människor i deras bostä-
der och på energieffektivi-
sering genom renovering 
av flerfamiljsbostäder. 
Just nu pågår projektets 
slutseminarium.

– Då och då kan man läsa 
i tidningarna om byggna-
der där inomhusmiljön är 
dålig, ibland så dålig att 
huset måste rivas. Hur kan 
det bli så fel ändå när vi 
vet så mycket inom var-
je expertområde? Vi var 
flera som hade gått och 
funderat på om man inte 
måste samarbeta för att 
se helheten och jobba mer 
tillsammans, säger Eja Pe-
dersen, projektledare för 
PEIRE.

Behövs helhetssyn
Många människor i Sveri-

ge bor i hyresrätter som är 
byggda mellan 1950 och 
1975, ofta i välplanerade 
och gröna områden. Men 
byggnaderna är gamla och 
håller nu på att renoveras 
för att de är slitna, och för 
att minska energianvänd-
ningen.

– Det är viktigt att de här 
renoveringarna leder till 
bättre inomhusmiljö, ef-
tersom det berör så många 
människor. Egentligen 
finns det ju mycket kun-
skap och expertis, men 
det är ofta begränsat till 
en del av inomhusmiljön 
eller den del av de system 
som reglerar inomhusmil-
jön, t.ex. ventilationen. 
Det finns en begränsning 
i att bara befinna sig inom 
sin egen sfär, säger Birgit-
ta Nordquist, som forskar 
om installationsteknik.

Det finns många olika sa-
ker som går att justera i en 
bostad och som spelar roll 
för inomhusmiljön. Det 

Bra inomhusklimat och minskad energianvändning 
kräver helhetssyn

finns ofta ett tiotal fönster 
och vädringsluckor som 
alla kan ställas i olika po-
sitioner. Därtill kommer 
innerdörrar, termostater, 
hänsyn till vädret och så 
vidare. Det gör det oerhört 
komplext att verkligen 
optimera energianvänd-
ningen och samtidigt nå 
en god inomhusmiljö i bo-
staden.

Komplicerat att få bra in-
omhusklimat
Dessutom har de boendes 
livsstil, och därmed vanor 
och beteende, stor bety-
delse. Matlagning, dusch-
vanor, användningen av 
stearinljus och fönster-
vädring är exempel på ak-
tiviteter som har inflytan-
de på inomhusmiljö och 
energianvändning. Detta 
ser dessutom väldigt olika 
ut från individ till individ.

I projektet har det ingått 
forskare från miljöpsyko-
logi, designvetenskaper, 
bygg- och miljöteknolo-

gi och materialvetenskap 
och tillämpad matematik 
som har haft som målsätt-
ning att ta ett helhetsgrepp 
på bostaden, det vill säga 
både själva fastigheten 
och människorna som bor 
i den. Tekniska system 
interagerar med den fysis-
ka inomhusmiljön och de 
boende både påverkar och 
påverkas av denna miljö.

– Det är komplicerat för 
hyresgäster att få till ett 
bra inomhusklimat med 
optimerad energianvänd-
ning – det är oerhört 
många saker som kan 
ändras och ställas in. Där-
för är det lätt hänt att man 
i stället exempelvis vädrar 
mycket mer än nödvän-

digt och slösar värmeen-
ergi, eller att man inte har 
riktigt bra luftkvalitet i sin 
bostad men sparar på en-
ergin. Ökar vi förståelsen 
för bostaden som ett kom-
plext system, så kan vi 
bidra till både bra inom-
husmiljö och effektiv en-
ergianvändning samtidigt, 
säger Jonas Borell, som är 
beteendevetare.

Närstudier av renovering
En del av projektet har 
varit att följa renovering-
en och energieffektivise-
ringen av 323 lägenheter 
på Linero i Lund. Reno-
veringen som bostadsbo-
laget ansvarade för hade 
som målsättning att en-
ergianvändningen skulle 

ligga på samma nivå som 
i nybyggda bostäder, sam-
tidigt som hyran inte fick 
bli högre än att alla kan 
bo kvar. Forskarna har 
närstuderat tio lägenheter 
både före och efter reno-
veringen, och intervjuat 
de boende ett flertal gång-
er.

Projektet PEIRE avslutas 
nu, men forskarna hopp-
as kunna fortsätta arbetet 
och söker medel för nya 
projekt som bygger vidare 
på det de kommit fram till. 
De utvecklar också sam-
arbeten med myndigheter 
och företag med intressen 
inom området.

Källa: Lunds universitet

■ I dag renoveras många bostäder med syftet att både fräscha upp 
dem och att minska energianvändningen. Renoveringar leder till för-
bättringar, men det finns en risk att det inte blev så bra som det var 
tänkt. För ett få till ett bra inomhusklimat och samtidigt inte använda 
onödigt mycket energi behövs en helhetssyn där man tar hänsyn till 
många olika faktorer.

Många människor i Sverige bor i hyresrätter som är byggda mellan 1950 och 1975. Men byggnaderna är gamla och 
håller nu på att renoveras för att de är slitna, och för att minska energianvändningen. Foto: Pixabay
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Svenskarna handlar gärna på Amazon, enligt 
ny undersökning – får konsekvenser

■ En ny undersökning 
visar att intresset bland 
svenskarna för att hand-
la på Amazon är stort. 
Den amerikanska e-han-
delsjättens planerade 
etablering i Sverige sker 
samtidigt som det nya 
coronaviruset redan har 
missgynnat butiker som 
bygger på fysiska möten. 
Vinnarna har varit e-han-
delsföretagen, men nu 
kan även dessa komma 
att påverkas när Ama-
zon kommer till Sverige, 
menar Johan Anselms-
son, professor i mark-
nadsföring på Ekonom-
ihögskolan vid Lunds 
universitet.

Johan Anselmsson har 
forskat om detaljhan-
deln i snart tjugo år och 
har precis fått ett forsk-
ningsanslag om svenska 
företags förutsättningar 
och förmåga till digi-
talisering. Nyheten om 
Amazons intåg i Sverige 
kunde inte kommit mer 
lägligt med hänsyn till 
anslaget, menar han.

Johan Anselmsson och 
hans forskarkollegor kan 
redan nu dra vissa slut-
satser av hur svenskar-
nas intresse för Amazons 
kommande etablering ser 
ut. En första och rykande 
färsk enkätundersök-
ning gjord online i sista 
veckan av augusti bland 
tusen svenskar visar att 
Amazon är något många 
svenskar hoppas på och 
som handelns aktörer 
måste räkna med.

Varför är svenska kon-
sumenter intresserade av 

Amazon, enligt den nya 
undersökningen?

– Vi kan genom våra ana-
lysmetoder se att driv-
krafterna bakom intresset 
för att handla på Amazo-
ns svenska plattform är: 
att man redan handlat på 
Amazon följt av en öns-
kan om bättre priser, att 
man handlar ofta online, 
illojalitet till andra hand-
lare, önskan om att hitta 
allt på ett ställe samt att 
man vill ha mer kon-
kurrens. Brist på service 
och svårigheter att hitta 
det man söker är sådant 
som förts fram i debatten 
men som just nu inte dri-
ver intresset för att testa 
Amazon, säger Johan 
Anselmsson.

– Men när vi i våra mo-
deller skiljde ut de som 
handlar mycket online 
var det erfarenhet från 
Amazon, följt av priser 
och att det ska vara enk-
lare att handla online 
som blev de signifikanta 
drivarna. Service är inget 
som påverkar viljan att 
testa eller inte testa Ama-
zon. Jag menar att resul-
taten visar att Amazon 
är att räkna med och att 
det är de köpstarka grup-
perna som attraheras av 
Amazon.

Se mer fakta från under-
sökningen i faktarutan

Varför väljer Amazon att 
etablera sig i Sverige just 
nu?

– Förutom det geografis-
ka läget bland de nordiska 
länderna rankas Sverige 

högt när det gäller kun-
skap och infrastruktur. 
Sverige ligger också bra 
till på listor över länder 
där en stor del av befolk-
ningen handlar och söker 
efter varor och tjänster på 
nätet.

– Tidpunkten är för eta-
blering är perfekt just 
nu. I samband med stora 
kriser och strukturföränd-
ringar går det att rucka på 
folks annars så cemente-
rade vanor. Just nu ökar 
andelen e-handel kraftigt, 
vilket är ännu en faktor 
som kan gynna Amazon.

Hur är det med Amazons 
rykte när det gäller sam-
hällsansvar?

– Det är en vanlig strategi 
bland branschkollegor att 
servera medierna negativ 
publicitet om en förvän-
tad ny konkurrent. Vi såg 
samma fenomen när Lidl, 
Toys ’R’ us, Walmart och 
andra globala prispres-
sare tog sig in på en ny 
marknad.

– Framförallt är det förut-
sättningarna för Amazo-
ns lager- och transportar-
betare som förekommit 
i medierna. Det finns en 
passande retorisk logik i 
sammanhangen och att 
de lägre priserna måste 
förklaras av sämre arbets-
förhållanden. Kritiken 
är säkert relevant, men 
vi måste komma ihåg att 
många andra jobbar på 
liknande vis.

– En bov i dramat är 
gig-ekonomin som inne-
bär att företag kan und-

vika fasta anställningar 
och andra arbetsrättsliga 
regler. Detta genom att 
folk jobbar mot en helt 
rörlig avlöning. Uber och 
elsparksföretagen bygger 
på liknande principer. 
Men Amazon arbetar 
med olika koncept. Ett 
handlar om att de lagrar 
och distribuerar åt de som 
säljer via deras plattform 
och ett annat handlar om 
att företag endast annon-
serar och säljer via Ama-
zon. Det är främst kring 
det första konceptet vi 
sett kritik.

– Men det finns också en 
annan form av klander, 
där Amazon får samma 
kritik som andra tech- och 
retailjättar. Det handlar 
om att dessa genom sin 
globala närvaro kan bolla 
vinster till lågskattelän-
der och undkomma stora 
investeringskostnader 
som istället drabbar skat-
tebetalarna. Till exempel 
i form av att kommunen 
finansierar infrastruktu-
ren för deras etableringar.

– Det verkar som att den 
breda massan blundar 
för kritiken och väljer 
det som är billigast och 
enklast. Amazon rankas 
som världens starkaste 
varumärke enligt de le-
dande rankinginstituten. 
Motiveringen handlar om 
såväl finansiell trygghet 
som ett gott rykte som 
handelsplats. En vanlig 
konsumentlogik är: var-
för ska jag gå mot ström-
men när alla andra verkar 
välja Amazon. Och om 
Amazon redan har många 
nöjda kunder – borde då 

inte andra och lägre ran-
kade företag vara ännu 
sämre?

Den stora frågan är – vem 
kommer att påverkas av 
att Amazon kommer till 
Sverige?

– Jag och många med 
mig menar att Amazon 
kommer bli en maktfak-
tor – likt Google och Fa-
cebook – när det gäller 
marknadsföring och för-
säljning, även här i Sve-
rige. Amazon är att likna 
vid en sökmotor som 
Google, men fokuserad 
på handel. Dessutom kan 
de gå i godo för köpet och 
leveransen, vilket inte 
Google gör.

– Om det blir som i de 
andra länderna där Ama-
zon har lyckats, så kan 
vi förvänta oss att de tar 
andelar över 50 procent 
av svensk e-handel. Det 
går inte över en natt, men 
det börjar med att de blir 
startpunkten för konsu-
menternas inköpsprocess 
och därefter har de ett 
enormt försprång.

– Amazon kan kunna 
gynna vissa små aktörer 
som har haft svårt att nå ut 
tidigare. Samtidigt miss-
gynnar Amazon stora ak-
törer som fram tills nu har 
haft en stark ställning på 
Google och hos digitala 
återförsäljare. De bran-
scher som påverkas bör 
vara kategorier som i dag 
är storsäljare på Amazon. 
Heminredning och köks-
produkter, mode, verktyg 
och gör-det-själv. Böcker 
och hemelektronik ska vi 

inte glömma heller, där 
har e-handel i Sverige 
också stora andelar av 
den totala försäljningen, 
säger Johan Anselmsson.

Mer fakta från undersök-
ningen
37 % av svenskarna kän-
ner inte lojalitet till sina 
onlinebutiker och testar 
gärna nya. Andelen är 
signifikant högre bland 
män, unga och medelål-
ders, befolkningen i söd-
ra Sverige, högutbildade 
och med högre inkomst.

17 % av svenskarna har 
någon gång handlat på 
Amazon och andelen är 
signifikant högre bland 
män, unga och medelål-
ders, boende i Stockholm 
och södra Sverige, hög-
utbildade och individer 
med högre inkomst.

32 % av svenskarna säger 
att de kommer att testa att 
handla på Amazon. An-
delen är signifikant hö-
gre bland de som hand-
lar mycket online, redan 
handlat på Amazon, män, 
unga och medelålders, 
boende i Stockholm, öv-
riga Mellansverige och 
södra Sverige samt indi-
vider med högre inkomst.

Undersökningen gjordes 
på uppdrag av Johan An-
selmsson och Ekonomi-
högskolan med hjälp av 
Norstat Sveriges webb-
panel bestående av fler än 
50 000 svenskar.

Källa: Lunds universitet

Info Express
hello@infoexpress.se

Foto: Unsplash
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Stödet för personer med funktionsnedsättning ses över

Att ha en funktionsned-
sättning, fysisk eller psy-
kisk, gör det ofta mer 
komplicerat att söka och 
få en anställning. Arbets-
förmedlingen har under 
decennier utvecklat ar-
betssätt som fångar upp ett 
eventuellt behov av stöd 
tidigt, identifierar vilka 
insatser som kan vara till 
hjälp och vilken form av 
anställning som kan fung-
era och var. Kompetensen 
hos Arbetsförmedlare och 
professioner som psy-
kologer, sjukgymnaster, 
arbetsterapeuter, social-
konsulenter, audionomer, 
synspecialister och döv-
konsulenter är hög på det 
här området, men arbets-

sätten behöver anpassas 
efter nya förutsättningar i 
både regleringsbrev och på 
arbetsmarknaden.

- Vi behöver samordna oss 
inom organisationen och 
bli tydligare och effekti-
vare. Som sökande med 
funktionsnedsättning ska 
man enkelt kunna infor-
mera sig om våra insat-
ser redan innan det första 
samtalet med en arbetsför-
medlare. Vi behöver också 
få på plats en säker och ef-
fektiv digital process så att 
den sökande kan lotsas rätt 
utan onödig handläggning, 
säger Maria Kindahl, biträ-
dande chef för Verksam-
hetsområde arbetssökande.

Arbetet är påbörjat. Målet är 
att kunderna successivt ska 
märka av en ökad enkelhet 
och snabbhet i takt med den 
utveckling som görs. Men 
färdig menar Maria Kindahl 
att man aldrig blir:

- Det här måste gå undan 
eftersom syftet med den ut-
veckling vi gör är att under-
lätta för den arbetssökande 
att finna, få, behålla eller 
återgå till en anställning. 
Därför måste vi hela tiden 
effektivisera och förenkla 
för att följa utvecklingen 
och efterfrågan.

Några utvecklingsområden 
Arbetsförmedlingen foku-
serar på:

Utveckla den digitala in-
skrivningen så att den fung-
erar för funktionsnedsattas 
olika specifika behov.
Ytterligare tillgänglighets-

anpassa Arbetsförmedling-
ens hemsida och tydliggöra 
information om myndighe-
tens insatser och stöd.
Möjliggöra för arbetssö-

kande att i högre utsträck-
ning på egen hand ansöka 
om vissa bidrag via digita-
la kanaler.
Källa: Arbetsförmedlingen

Foto: Unsplash

■ Förutsägbarhet, geografiskt oberoende och enkelhet är ledorden i 
Arbetsförmedlingens satsning på personer med funktionsnedsättning. 
Tiden från att en person skriver in sig som arbetssökande till dess att 
dennes behov och förutsättningar är tydliga måste gå snabbare, enligt 
en återrapport som idag lämnas till regeringen.
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Tidigare forskning visar 
att sexuella trakasserier 
i arbetet är en riskfaktor 
för exempelvis stress, 
sjukskrivning och psy-
kisk ohälsa i form av 
depression och ångest. 
Men kunskapen om ar-
betsrelaterade sexuella 
trakasserier och själv-
mordsbeteende är väldigt 
bristfällig. Ny forskning 
visar nu på ett tydligt 
samband mellan att ha 
varit utsatt för sexuella 
trakasserier från chefer, 
kollegor eller andra (så-
som patienter, kunder, 
klienter, passagerare, 
elever) på arbetsplatsen 
och senare suicidbeteen-
de, i synnerhet suicid.

Fredrik Bondestam, fö-
reståndare för Nationella 

sekretariatet för genus-
forskning och fil dr. i so-
ciologi, är en av forskar-
na bakom studien.

– Frågor om sexuella 
trakasserier och annan 
genusbaserad utsatthet i 
arbetslivet behöver pri-
oriteras tydligare på alla 
nivåer. Det faktum att vi 
nu har en första bred em-
pirisk studie på plats som 
visar stark samvariation 
mellan suicid och utsatthet 
för sexuella trakasserier i 
svenskt arbetsliv ger ytter-
ligare en dimension. Den 
tydliggör allvaret i de po-
tentiella effekterna av att 
inte prioritera såväl suicid-
prevention som systema-
tiskt, förebyggande arbets-
miljöarbete, säger han.

Sexuella trakasserier på jobbet kan öka risken för suicid

Forskningsstudien base-
ras på ett jämförelsevis 
stort material, relativt 
representativt för den 
svenska, arbetande be-
folkningen. Över 80 000 
svenskar i arbetsför ål-
der har besvarat en enkät 
om huruvida de utsatts 
för sexuella trakasserier 
på sin arbetsplats det se-
naste året. Enkätsvaren 
samlades in under peri-
oden 1995 till 2013. Res-
pondenterna följdes sedan 
upp i genomsnitt 13 år i 
nationella register. Suicid 
och suicidförsök identifie-
rades utifrån dödsorsaker 
och registrerad sjukhus-
vård.

Resultaten tyder på att 
personer som varit utsatta 
för sexuella trakasserier 

på sin arbetsplats har mer 
än fördubblad risk för sui-
cid och över 50 procents 
högre risk för suicidför-
sök. Ingen tydlig skillnad 
mellan män och kvinnor 
kan konstateras.

Linda Magnusson Han-
son är docent vid Stress-
forskningsinstitutet vid 
Psykologiska institu-
tionen på Stockholms 
universitet och har lett 
studien. Hon pekar på 
att interventioner på ar-
betsplatsen kan verka 
förebyggande, men också 
på vikten av mer kun-
skap om hur arbetsmiljö 
påverkar förekomsten av 
sexuella trakasserier.

– Denna forskning ger 
ökat stöd för att en dålig 

social arbetsmiljö kan 
bidra till allvarliga häl-
sokonsekvenser. Forsk-
ningen tyder på att ar-
betsplatsinterventioner 
skulle kunna bidra till 
självmordsprevention. 
Mer kunskap behövs 
emellertid om vilken typ 
av organisatorisk och so-
ciala arbetsmiljö som kan 

bidra till att förebygga 
arbetsrelaterade sexuella 
trakasserier och vi kan 
inte utesluta att det finns 
andra bakomliggande 
faktorer som skulle kun-
na förklara sambandet, 
säger hon i ett pressmed-
delande från Stockholms 
universitet.
Källa: Göteborgs universitet.

■ Personer som varit utsatta för sexuella trakasserier på sin arbetsplats har mer än fördubblad risk för suicid och 
över 50 procents högre risk för suicidförsök. Ingen tydlig skillnad mellan män och kvinnor kan konstateras. Det 
är resultaten av en ny studie, publicerad i British Medical Journal.

Foto/källa: Pixabay
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HOROSKOP - OKTOBER 2020 
Vädur
Inre styrka, spontan energi, självförtroende
   If Aries had the well-deserved rest in September, 
they surely understand that sometimes it’s neces-
sary to slow down - and they will continue to app-
ly this tempo. October is ideal for walks in nature, 
artwork or other soothing activities. Only this way 
will you gather the needed strength and inspiration. 
There’s no need to rush anywhere. You’ll see that 
by the end of the month, you will feel such a rush of 
mental energy, that it will be clear that the downturn 
was well worth it.
   Oktober skänker dig avmätthet. Tack vare det 
kan du se väldigt lugn ut. Det är under denna pe-
riod du bör fokusera på relationer som kommer att 
vara mycket harmoniska, om du tar hand om dem. 
Men förvänta dig inte någon passion. Din fördel är 
främst att vara godhjärtad.
 
Oxen 
Stark och envis, men praktisk och beslutsam.
   Thanks to the influence of Venus, which is named 
after the Roman goddess of love, October will be a 
very affectionate period for you. The relationships 
will stabilize, and you will finally be certain what 
direction you will want to take. Taurus will now be-
have very kindly and politely towards their better 
half, resulting in your partner feeling like they’re 
in a fairy-tale. Suddenly, you will look back at your 
past behaviour and realize that a lot of outbursts 
were practically meaningless.
   I oktober kommer ingen Oxe att undvika att prata 
om saker som är tabu. Tvärtom letar han efter äm-
nen där han kan hitta komplexitet och djup. Trots 
att känslorna blir starkare blir ditt ego dominant vil-
ket det gör att du framhåller en seriös fasad.
    
Tvillingarna
Kommunikativ och artig karaktär med ett sinne för 
humor och kreativitet.
   The beginning of the new month will awaken a 
desire for rest, and therefore, October will encoura-
ge you to slow down your life pace. The year is 
slowly reaching its end, and you’ve managed to do 
a lot. Gemini should realize that they don’t have to 
be working all the time and rush somewhere. Eve-
nings spent reading books or watching films are ab-
solutely ideal.
   Oktober ger balans, vilket du främst finner i kär-
leksrelationer. Genomsyrande fred och harmoni 
väcker verklig lycka och du börjar verkligen upp-
skatta din partner. Denna månad kan din svaghet 
vara obeslutsamhet, främst när det finns många sto-
ra förändringar.

Kräftan 
Emotionell men mottaglig karaktär, lynnig och av-
vaktande
   If you’ve been thinking about taking up a new 
hobby, October is an ideal month to do so. The en-
ergy of this period is good for any creative activi-
ties, and thus Cancer will be great at drawing or 
creating music. Sports are also amazing; you will 
relax a lot from the whirlwind of work thoughts and 
therefore charge up some new energy. You will also 
excel at studying, so it’s a good idea to start getting 
better in your field.
   Om du känner att relationerna är avlägsna från 
dig, förbereder oktober dig en bra stund till att ställa 
in det rätt. Kräftan sätter sin energi i relationer för 
att harmonisera och lugna dem. Din fördel är ditt 
vänliga beteende. Men du borde skjuta upp några 
seriösa beslut.
    
Lejonet
Modig, självförtroende, bestämd och öppen är le-
jonet
   Under inflytandet av planeten Venus, kommer 
Oktober stärka din empati. Lejonet har nu inga pro-
blem med att känna av andra människors energier 
eller att förstå deras behov. Du utstrålar kärlek, vil-
ket kommer attrahera många positiva händelser. Du 

kanske till och med möter ditt livs kärlek. Famil-
jerelationer kommer också blomstra, så vi rekom-
menderar att du även tar kontakt med familjemed-
lemmar du kanske inte träffar så ofta. Du kanske 
blir överraskad av hur bra ni kommer överens.
   Enligt stjärnorna kan Lejonet förvänta sig ett kallt 
oktober, speciellt i det emotionella fältet. Å ena 
sidan är det bra, för att du undviker problem som 
skulle ge dig överkänsligt beteende. Men å andra 
sidan kan dina relationer ligga kvar. Glöm inte att 
vara uppmärksam på din partner och ge honom / 
henne kärlek.
   
Jungfrun 
Försiktig, uppmärksam men intelligent och nog-
grann är jungfrun
   October will bring a desire to isolate from the sur-
roundings. Virgo will feel the best when alone now 
because they have an opportunity to fully devote 
to self-reflection. If you need to sort your thoughts, 
start journaling. You will feel like interacting with 
others is meaningless. However, keep in mind that 
honest talking to your friends or family has a price 
of gold. Understanding from the right people might 
get you out of even the deepest crisis.
   Varje Jungfru bör vara försiktig med att ge kritik 
och konservativa åsikter. Oktober ger dig en fantas-
tisk person i ditt liv men din rädsla för att ställa dig 
utanför din komfortzon kan förstöra ditt förhållan-
de. Om du är i ett långsiktigt förhållande, kommer 
du att njuta av fred och harmoni.
   
Vågen
Rättvis, sympatisk, harmoni och intellekt
   October will bring you great dedication to turn 
your life around, and the universe will give you op-
portunities that will bring you closer to this dream, 
with an accelerated pace. Thanks to the influence of 
Venus, Libra’s senses will be sharpened, including 
the “sixth” one. That’ll help you see people’s true 
intentions- not just the ones they present. You will 
sense fraud from miles away, and quickly avoid it.
   Även om du hellre vill spendera tid i oktober 
med dina närmaste vänner och familj, leder arbetet 
dig borta. Vågen är mycket koncentrerad och hårt 
arbetande under denna period. Det kan hjälpa dig 
att uppnå dina mål. Men du borde inte glömma av-
slappning - ett aromatiskt bad eller massage får dig 
att må bra.
   
Skorpionen 
Observant kämpe, förutseende och empatisk mot 
andra
   Thanks to the current energy, your leadership 
potential will get very strong. Whether in work 
or personal relationships, your surroundings will 
feel authoritative energy. However, Scorpio should 
remember that they don’t know everything, and the 
opinion of other people can be beneficial in a lot of 
instances. October will then take place in the spirit 
of dominant thinking and clear vision. You feel like 
you know exactly what you’re looking for in life 
and you are going for it. Go ahead, but don’t forget 
about the needs of your close ones.
   Oktober är väldigt lugn och en positiv månad för 
dig. Skorpionen belönas för sitt arbete på jobbet, 
vilket ger honom utrymme att uppmärksamma sina 
närmaste vänner, särskilt till hans partner. De ensli-
ga låter sig förtrollas av någon mystisk person som 
framträder i Skorpionens liv.

Skytten 
Målmedveten, energisk och fylld med längtan och 
ansträngning
   October will be a rather serious period for you. 
Now, you won’t be looking for entertainment with 
friends and family, but stillness instead, in order to 
hear your thoughts. Isolation will be your day to 
day reality, and you won’t have a problem with that 
at all. Sagittarius should only inform people close 
to them that everything’s fine, so they are not wor-
ried. There are doors opening for you - doors to the 

inner world - you have the opportunity to get closer 
to the knowledge about your mission in this world.
   Höstdepressionen är borta och du kan njuta av ett 
oktober fullt av romantik och känslor. Skytten visar 
vänlighet till sin partner, familj och vänner. Detta 
kan hjälpa honom att undvika problem i relationer. 
Glöm inte att den vila du spenderar ensam är myck-
et viktig.

Stenbocken
Konservativa stjärntecken är praktiska, försiktiga, 
envisa och allvarliga.
  October is a month of business and taking respon-
sibility for your financial condition in general. If 
you haven’t been happy in your job for some time, 
in regard to finance, and can’t make it better, now 
is the right time to take luck into your own hands. 
Perhaps, Capricorn has probably been entertaining 
some kind of an idea, which they have wanted to 
realize for a long time, but are afraid because of litt-
le demand. The horoscope implies that you should 
go all in!
   Även om oktober ger mycket roligt i ditt liv, fo-
kuserar du på arbete. Tack vare Mars i Skorpionen 
är Stenbocken mycket ambitiös, så han uppnår ett 
resultat över genomsnittet med lätthet. Dina känslor 
dämpas, så några oväntade nyheter kommer inte att 
rubba din balans.

Vattumannen 
Själfull och romantisk med en känsla för experi-
mentering.
  Aquarius is not generally short of ideas, but Octo-
ber will mean even more inspiration. Maybe you’ve 
been thinking about an ambitious project and consi-
dering how to launch it. The horoscope implies that 
it’s really an ideal opportunity to get on your feet. 
If you don’t have the needed financial capital, try 
looking for the help of an investor. Beware not to 
fall for something that wouldn’t be worth it in the 
end though.
   Om oktober blir kall sätter gör det dig på dåligt 
humör, då kommer du att jaga bort det genom en ny 
aktivitet. Du är Vattumannen, så det är naturligt att 
sikta på oupptäckta saker. Om du känner att det är 
kaos i livet, håll ordning hemma så känns det lätt-
are.

Fiskarna 
Blygsam och känsligt stjärntecken, de har stark 
självuppfattning och inspiration
   Whether you’re employed or are an entrepreneur, 
you will do very good at work this time. Pisces now 
have the opportunity to get better money, as well as 
valuable contacts. You will become open to work 
offers and clients - these are steps into the unk-
nown, but we grow thanks to them. October will 
also bring a new acquaintance. However, keep in 
mind that the care you’ll start giving to this rela-
tionship, should not exceed the care you’re giving 
to yourself. Self-love is an important thing and one 
of the greatest blessings of life is to do what is in 
accordance with your mental values.
   Oktober innebär att du är fri. Du känner dig äntli-
gen väldigt lugn i jobbet och hemma, så du har tid 
att ta hand om dig själv. Hur använder man den här 
tiden? Du bör titta tillbaka på tidigare evenemang 
och dra lärdomar från dem.

   Källa: skyhoroskop.se
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Ny bok ger globalt perspektiv på vetenskapskommunikation

Boken med titeln Com-
municating Science. A 
global perspective är 
den första studien som 
beskriver hur veten-
skapskommunikation 
har utvecklats runt om 
i världen under de se-

naste femtio åren. Den 
behandlar situationen 
i 39 länder; avancera-
de nationer i Europa, 
Asien och Amerika och 
tillväxtekonomier som 
Ryssland, Jamaica, Est-
land, Iran och Pakistan.

Modern vetenskaps-
kommunikation har 
under 1900-talet ut-
vecklats både som ett 
forskningsområde och 
en praktik – med djupa 
historiska rötter. Hur 
började det hela? Hur 

har utvecklingen varie-
rat från ett land till ett 
annat?

– Vad motiverade re-
geringar, institutioner 
och människor att se 
vetenskapskommuni-
kation som ett svar på 
frågor om vetenskapens 
samhälleliga plats? 
Vilka var de speciella 
förhållandena för de 
skandinaviska länderna  
i denna process? Det är 

några av frågorna jag 
har undersökt och skri-
ver om i ett kapitel om 
Skandinavien tillsam-
mans med Per Hetland, 
Oslo universitet, och 
Kristian Nielsen, Århus 
universitet, säger Dick 
Kasperowski, docent i 
vetenskapsteori vid in-
stitutionen för filosofi, 
lingvistik och veten-
skapsteori.

Boken är open acces 

och kan laddas ner utan 
kostnad. Se mer infor-
mation på ANU Press 
webbsida.

Kontakt: 
Dick Kasperowski, dick.
kasperowski@theorysc.
gu.se

■ Dick Kasperowski från Göteborgs universitet är en av 108 
författare som tillsammans skrivit en bok om kommunikation 
av vetenskaplig kunskap – med globalt perspektiv. Boken 
lanseras idag, den 15 september, i Mexiko City.

Dick Kasperowski, forskare i vetenskapsteori, är medförfattare till en ny bok som ger ett globalt perspektiv på kommunikation av vetenskaplig kunskap. Foto: Johan Wingborg

Zelmerlöws stilguide – nu i nyutgåva

I stilguiden Den moderna 
gentlemannen får du tips, 
inspiration och råd om 
allt från smoking till bas-
garderob. Följ med in i en 
värld av kostymnörderi, 
stilsynder och skovård. 
Vad är en lapel chain och 
vilken är den enda slips-
knuten du behöver kun-
na? Och vad håller egent-

ligen i alla lägen - tassel 
loafers eller sneakers?

Artisten Måns Zelmerlöw 
och stilexperten Alex-
ander Wiberg ifrågasät-
ter varandra, guidar och 
djupdyker i en analys av 
gentlemannamässig stil 
- och livsstil. Vad bör en 
modern gentleman hålla 

fast vid och vilka beteen-
den kan förkastas? Ta del 
av vett och etikett-regler, 
få en fast hand att hålla i 
vid din egen whiskyprov-
ning och hitta den för dig 
perfekta mingelstrategin.

MÅNS OCH WIBERG 
blev efter första säsong-
en av tv-serien Chevale-

resk nominerade av tittarna till 
tv-priset Kristallen som Årets 
bästa manliga programledare för 
porträtteringen av den moderna 
gentlemannen. Nu utvecklar de 
sina tankar vidare i bokform.
----
Författare: Måns Zelmerlöw 
& Alexander Wiberg • Titel: 
Den moderna gentlemannen 
• Format: Inbunden • ISBN: 
9789178355655 •
----

Bokfabriken AB, Järnvägsgatan 
17, 216 14 Limhamn | Tel: 073-
144 30 89 | www.bokfabriken.se

Foto: Pixabay

■ Artisten Måns Zelmerlöw och stilexperten Alexander Wi-
bergs stilguide Den moderna gentlemannen fokuserar på den 
moderna mansrollen.
Nu finns den omtalade och populära boken i en nyutgåva.

Fotograf: Alessandro Berellini



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

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

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

HÖGTRYCK HELA 
SOMMAREN!

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

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

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

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

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

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

Privatleasing 
fr. 1 895 kr/mån 

inkl. serviceavtal, 
fulla garantier och 

vägassistans.

Privatleasing  
fr. 2 054 kr/mån 

inkl. serviceavtal, 
fulla garantier och 

vägassistans.

Privatleasing  
fr. 2 495 kr/mån 

inkl. serviceavtal, 
fulla garantier och 

vägassistans.

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


