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VÄRLDEN

Kinas energiproblem & de ekonomiska 
konsekvenserna

■ Kina har ett påtagligt 
behov av energi i.o.m. 
landets omfattande in-
dustriproduktion. Sam-
tidigt orsakas frekventa 
energikriser och elavbrott 
i landet och hotar den in-
ternationella handeln. Det 
kan förvärra miljöproble-
met.

Kina är en av världens 
största industriländer. Pa-
rallellt med det har Kina 
världens största utsläpp 
av fossila bränslen. Ki-
nas ledare Xi Jinping har 
uppgett att Kina kommer 
att börja reducera sitt kli-
matavtryck och att utsläp-
pet av växthusgaser från 
förbränning av kol, gas 
och olja ska minska fr.o.m 
2030 och helt upphöra 
år 2060, enligt en artikel 
från New York Times. 
Detta har kritiserats av 
politiker från andra län-
der, som menar att det är 
för sent för Kina att börja 
med miljövänliga åtgärder 
då. Andra klimataktivister 
hävdar att landet måste 
vidta åtgärder nu för att 
kunna förhindra katastro-
fala följder. Kina ansvarar 
för nästan en fjärdedel av 
alla globala utsläpp för 
närvarande. 

Trots det har landet tidigare 

i år börjat begränsa an-
vändningen av kol efter en 
ökning under 2020. Dess-
utom har Jinping själv 
uppgett att landet kom-
mer sluta finansiera nya 
kolkraftverk i andra län-
der och stänga kolkraft-
verk som inte anses vara 
lika effektiva längre. Trots 
detta hade Kina planer 
på att fortsätta bygga upp 
kolkraften, motsvarande 
sex gånger kolkraftverket 
i Tyskland. 

Över de senaste tre de-
cennierna har Kinas en-
ergianvändning ökat av-
sevärt. Kina bränner mer 
kol årligen än resten av 
världen tillsammans och 
nästan lika mycket olja 
som Förenta Staterna. 
Ändå satsas det på hållbar 
energi (vattenkraft, vind-
kraft och solkraft), där 
det har byggts vind- och 
solkraftverk fortare än i 
övriga länder de senaste 
åren. Trots goda intentio-
ner förekommer tvivel om 
huruvida nya hållbara al-
ternativ kan möta efterfrå-
gan på ett ständigt ökande 
energibehov. Skillnaden 
mellan Europa och Kina 
är att ekonomin i USA och 
Europa har utvecklats mer 
långsamt än den kinesis-
ka, och därför har Europa 

kunnat reducera sina ut-
släpp successivt. Energi-
användningen i Europa 
minskade även innan pan-
demin. USA har gått från 
energi från kolkraftverk 
till energi från naturgas, 
som leder till mindre ut-
släpp. Kina måste dels hit-
ta ett sätt att producera mer 
energi och reducera utsläp-
pen vid samma tillfälle. 

Energianvändningen i 
Kina drivs av tillverk-
ningssektorn, som står 
för en tredjedel av värl-
dens totala fabriksfram-
ställda varor. Även stål 
och cement utgör en vik-
tig exportkälla då dessa 
är grundläggande i varje 
byggprojekt, fastän fram-
ställningen av dessa ma-
terial står för en fjärdedel 
av utsläppen. Ekonomiskt 
spelar energiförsörjningen 
i landet stor roll. Situatio-
nen blir problematisk av 
elbristen som har stängt 
ned tusentals fabriker de 
senaste två veckorna. För-
utom industrier påverkas 
vattenpumpar och privat-
personer. En artikel ur 
The Guardian påstår att 
det rör sig om fabriker i 20 
av de 31 kinesiska provin-
serna och miljontals hem i 
nordöstra delen av landet. 
Situationen bedöms ha va-

rit allvarlig, då människor 
inte har kunnat värma 
sina hem. Landet har till 
en viss del börjat återin-
vestera i kolgruvor under 
elbristen. 

Kolkraftverk kan gynna 
vissa områden vid kusten, 
där moln och svaga vindar 
inte fungerar väl med sol- 
och vindkraftverk. Mot 
inlandet kan hållbar ener-
gi ibland producera mer el 
än vad som behövs, men 
ibland produceras inte till-
räckligt. Det finns kopp-
lingar och möjlighet att 
överföra elektricitet från 
de mer energirika platser-
na till de mer energifatti-
ga platserna, men dessa 
fungerar inte effektivt 
och kopplingarna måste 
utökas för att kunna an-
vändas effektivt. Det finns 
vissa provinser som för-
söker påverka landet mot 
en miljövänligare riktning 
medan andra prioriterar 
den lokala ekonomin. 

Analytiker menar enligt 
artikeln från The Guar-
dian att det kan dröja ett 
par månader innan Kina 
återfår kontroll över situ-
ationen och ser till så att 
energiproduktionen över-
ensstämmer med efterfrå-
gan. Landet har möjlighet 

att tillverka tillräckligt 
med elektricitet med den 
stigande efterfrågan, men 
det har uppstått problem 
med de höjda priserna 
på el från kolkraftverk 
(och miljörestriktioner i 
Beijing). 

Den ekonomiska aspekten 
av att importera dyrare el 
från utlandet har gett ener-
gibolagen order om att ran-
sonera ut elektriciteten till 
hushåll och företag från 
kinesiska myndigheter, 
för att undvika att impor-
tera dyrare kol från andra 
länder. Denna förändring i 
elproduktion sker till följd 
av en reduktion av energi 
från kolkraftverk från år 
2017. År 2019 hade den to-
tala andelen gått från 80% 
till 51,8%. Resten kommer 
från vind- och solkraft. 
Beijing oroar sig för att 
höjda priser på elektricitet 
hade lett till inflation och 
oroligheter och allmän 
civil olydnad till följd av 
det. Teorin är att om hus-
hållsekonomin skadas kan 
människor enas och pro-
testera mot Xi. Detta väck-
er känslor, eftersom Kina 
har försökt positionera sig 
som mer självständigt och 
i mindre behov av den väs-
terländska marknaden på 
senare tid. 

Reuters rapporterar att 
Kina kommer att höja pri-
serna på elektricitet för 
sektorer med hög energi-
konsumtion under tiden 
som landet förbereder sig 
på en minskad energipro-
duktion. Prisjusteringen 
är menade att förebygga 
en hög energikonsumtion. 
Statens media tillägger 
att priser för offentliga 
välfärdsmyndigheter, bo-
stadsområden och den ag-
rikulturella sektorn kom-
mer att hållas stabila. 

Klimatforskare men-
ar att gränsen för upp-
värmningen är 1,5 
grader Celsius jämfört 
med temperaturen inn-
an den industriella re-
volutionen. Detta upp-
ges i artikeln från New 
York Times. Om denna 
gräns överskrids ris-
kerar man att översti-
ga tröskelvärdena och 
orsaka allvarlig skada. 
Jorden har redan värmts 
med drygt 1.1 grader. 
Kina är ett av länderna 
som inte uttryckt att de 
skulle ta åtgärder för 
att nå målet om att inte 
överskrida 1,5 graders 
uppvärmning. Enligt 
artikeln från New York 
Times framgår det att 
Kina lägger ansvaret på 
att överse utsläppen på 
USA, eftersom USA har 
släppt ut mest koldioxid 
hittills, även om Kina 
tagit över den platsen 
nu. Samtidigt uppskat-
tar inte kinesiska myn-
digheter att amerikan-
ska myndigheter pressar 
dem till en förändring 
när Trump gick ur Pa-
risavtalet 2017, efter-
som de ser det som att 
det har varit ett hinder 
för USA att uppnå sina 
klimatmål. Det återstår 
att se vilka insatser som 
Kina kommer att göra 
härnäst.

Bianca M.- Info Express
hello@infoexpress.se

Källor: “China’s Power 
Crunch Exposes Tensions 
Ahead of Key U.N. Cli-
mate Summit”, New York 
Times
“How bad is China’s ener-
gy crisis?”, The Guardian.
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1 600 studieplatser ska försvinna 
från Köpenhamns Universitet

■ Fram till 2030 ska 
Köpenhamns Universitet 
skära ned med cirka 1 
600 studieplatser, med 
anledning av den dans-
ka regeringens plan om 
att högre utbildning ska 
flyttas ut från storstä-
derna och till fler delar 
av landet. De humanis-
tiska och naturveten-
skapliga fakulteterna 
är de som drabbas hår-
dast – 40 procent av 
platserna som tas bort 
kommer att vara inom 
humanistiska ämnen. 
Men en del utbildnings-
platser flyttar även ut 
till mindre städer. 200 
studieplatser på läka-
rutbildningen flyttas 
istället till en ny läkar-
utbildning i Køge.

Köpenhamns Universitet 
undersöker möjligheten att 
flytta fler studieplatser, men 
i första hand kommer man 
att stänga utbildningsplat-
ser, meddelar universitetets 
rektor Henrik C. Wegener.

– Det är dyrt och svårt att 
flytta universitetsutbild-
ningar till provinsen och att 
få forskarna att flytta med. 
Vi kan nog inte undvika att 
stänga några utbildningar. 
Det kommer tyvärr ock-
så innebära att några av de 
tillhörande forskningsmiljö-
erna kommer att avvecklas. 
Men det kan också finnas 
forskningsmiljöer som är så 
starka, i ett internationellt 
perspektiv, att vi vill bevara 
dem, säger han, till universi-
tetets hemsida.

Bland de 1 600 utbildnings-
platser som antingen ska tas 
bort eller utlokaliseras finns 
640 inom humaniora, 470 
inom naturvetenskap, 260 
inom hälsa- och sjukvård, 
180 inom samhällsveten-
skap och 40 inom teologi. 
Universitetet har tagit hän-
syn till behovet på arbets-
marknaden när de har beslu-
tat kring vilka studieplatser 
som ska skäras ned.

– Vi utgår från den politiska 
önskan om att universiteten 
ska bli bättre på att matcha 
arbetsgivarnas omedelbara 
behov av arbetskraft, säger 
Henrik C. Wegener.

Info Express
hello@infoexpress.se
Källa: News Øresund

Foto: News Øresund
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– Jag tror att när man för-
söker återstarta samhället 
efter pandemin inser man 
att vi måste få till en högre 
växel för att arbetsmarkna-
den ska komma i gång or-
dentligt. På så vis blir det 
något gott som kommer ur 
det onda, hoppas jag, sade 
Sedat Arif, apropå att han 
har kontakt med Köpen-
hamns sysselsättnings- och 
integrationsborgmästare 
Cecilia Lonning-Skov-
gaard, med målet att starta 
ett arbetsmarknadssam-
arbete utifrån situationen 
med hög arbetslöshet i 

Malmö och arbetskrafts-
brist i Danmark.

Han var också tydlig med 
att det krävs en samsyn och 
ett samarbete mellan ännu 
fler parter, på lokal, regio-
nal och nationell nivå.

– Vi måste tänka på alla 
parter som jobbar med det-
ta, hur alla kan dra åt sam-
ma håll. I nuläget har vi 
inte kontakt med till exem-
pel Helsingborg, men detta 
är en och samma region vi 
verkar i, med gemensam-
ma utmaningar. Vi måste 

tillsammans se på vad vi 
kan göra här och nu, men 
också uppmärksamma vil-
ka utmaningar vi har gent-
emot den nationella politi-
ken. Det är jätteviktigt att 
de här frågorna kommer 
upp på nationell nivå, sade 
Sedat Arif.

Även Anneli Hulthén be-
tonade betydelsen av att 
regionala gränsfrågor får 
uppmärksamhet i den na-
tionella politiken.

– Den nationella nivån 
måste inse att om vi inte 

tar tag i frågor som rör 
gränsregionerna nu kom-
mer vi att tappa i konkur-
renskraft. Vi måste våga ha 
variationer i regelverken 
på regional nivå. Det är 
ofta jättebra regler på na-
tionell nivå, men de funkar 
inte när man är två länder 
som ska fungera tillsam-
mans. Vi måste se till att 
det flyter på ett helt annat 
sätt än det har gjort. Covid 
har satt fingret på problem 
som är kända sedan tidi-
gare och även på nya pro-
blem, sade hon.

Anneli Hulthén tog bland 
annat upp ett gränshinder 
som berör personer som 
inte är EU- eller EES-med-
borgare, men bor i regio-
nen. De kan i normalfallet 
inte bli Öresundspendlare, 
eftersom varken Sverige 
eller Danmark tillåter att 

så kallade tredjelandsmed-
borgare har uppehållstill-
stånd i ett av länderna och 
arbetstillstånd i ett annat. 
Danmark har dock vissa 
undantagsregler för grup-
per som är särskilt eftertrak-
tade på arbetsmarknaden. 
Gränshindret är ett av de 
hinder och möjligheter som 
lyfts fram i analysen ”Möj-
ligheter vid gränspendling – 
erfarenheter av arbete över 
Öresund bland personer 
med utrikes bakgrund”, som 
gjorts av Øresundsinstituttet 
på uppdrag av Länsstyrel-
sen Skåne.

– Det är så tydligt för den 
här gruppen, att har du up-
pehållstillstånd i ett land 
kan du kanske inte få jobb 
i grannlandet. Du skulle 
kunna tappa ditt uppe-
hållstillstånd om du job-
bar över gränsen, trots att 

■ Gränshinder måste lösas och många parter sluta upp för att skapa 
större möjligheter att arbeta över Öresund. Det var Sedat Arif, kom-
munalråd i Malmö, och Skånes landshövding Anneli Hulthén överens 
om, då de möttes för ett samtal om möjligheterna på arbetsmarknaden 
över Öresund. Efter pandemin finns en kraft och vilja att bygga upp 
samarbetet igen och riva hindren, menade de båda.

du vill och kan arbeta och 
det finns en arbetsmarknad 
som skulle vilja ha dig, 
sade Anneli Hulthén.

Som positivt lyfte hon 
fram det möte som Dan-
mark och Sveriges respek-
tive ministrar för nordiskt 
samarbete nyligen haft till-
sammans med bland annat 
Greater Copenhagen.

– Det blev ett förlösande 
möte. Visst kan man lite 
surt säga att det var synd 
att inte förlossningen kom 
tidigare. Men ministrarna 
verkar ha funnit varandra 
och gav löftet att ha möten 
igen. Så vi förväntar oss 
resultat, sade hon.

Info Express
hello@infoexpress.se

Källa: News Øresund – 
Anna Palmehag

Malmös kommunalråd: Återstarten efter pandemin 
ger kraft till mer Öresundssamarbete
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Så ser spåren av narkotika ut i Lunds avloppsvatten

Danmark förlänger tillfälliga 
gränskontrollen mot Sverige och 
Tyskland till den 11 maj 2022

■ Hotet från militanta is-
lamister och organiserad 
kriminalitet gör att Dan-
mark förlänger den tillfäl-
liga gränskontrollen mot 
Sverige och Tyskland med 
sex månader, det vill säga 
fram till den 11 maj 2022. 
Den danska regeringens 
beslut framgår av ett brev 
som justitieminister Nick 
Hækkerup (S) sände till 
EU i slutet av förra veck-
an. Det uppger nyhetsby-
rån Ritzau. Den tillfälli-
ga gränskontrollen mot 
Tyskland infördes 2016 

och mot Sverige 2019. 
Gränskontrollen omfattar 
såväl landgränser inklusive 
Öresundsbron som hamnar 
med färjeförbindelse med 
Sverige och Tyskland. Att 
gränskontrollen definieras 
som tillfällig trots att den 
varat i flera år beror på att 
den förlängs sex månader 
i taget. I brevet noteras att 
den danska gränskontrol-
len relaterad till covid-19 
upphävs från den 25 okto-
ber. När Danmark införde 
den tillfälliga gränskon-
trollen mot Sverige den 12 

november 2019 betonade 
Nick Hækkerup att den 
skulle ske genom stickprov 
utan att störa den löpande 
trafiken mellan Danmark 
och Sverige. Beslutet av 
att införa gränskontrollen 
mot Sverige togs då med 
hänvisning till svenska 
kriminellas inblandning i 
en sprängning mot danska 
Skattestyrelsen samt i ett 
dubbelmord i Herlev tidi-
gare under 2019.

Info Express
Källa:  News Øresund
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■ Lunds kommun ge-
nomför regelbundet 
prover i avloppsvatt-
net. Syftet är att ana-
lysera vilka narkoti-
kapreparat som kan 
spåras häri. De senaste 
testresultaten visar på 
en minskning av nar-
kotikakonsumtion i 
Lunds kommun under 
pandemin. Nu ska en 
ny analys göras.

– Minskad narkotikaan-
vändning är naturligtvis 

positivt, men det är en mät-
ning som gjorts mitt under 
en pandemi med nedstäng-
ningar i utelivet. Narkotikan 
göder kriminaliteten och 
blir systemhotande i många 
delar av världen samtidigt 
som det förstör för så många 
individer och familjer. Vi 
behöver växla upp vårt 
drogförebyggande arbete 
ytterligare och få bestående 
minskningar av narkotika-
användningen, säger Philip 
Sandberg (L), kommunsty-
relsens ordförande i Lund.

Lunds kommuns åter-
kommande mätning är ett 
av många instrument för 
arbetet att bemöta proble-
matiken och förebygga an-
vändningen av narkotika.

– Vi jobbar förebyggande i 
en bred samverkan och på 
flera olika sätt. Vi jobbar 
efter vår ANDT-plan, föl-
jer resultaten av olika folk-
hälsoundersökningar, gör 
kontinuerliga omvärldsa-
nalyser och lyssnar in vad 
yrkesverksamma berättar, 

säger Lisa Gunnefur, sam-
hällsstrateg på kommun-
kontoret.

I april 2021 testades vatt-
net vid två tillfällen. Det 
var andra tillfället prover 
togs där samma analysin-
stans användes (RISE) 
och resultatet kan därför 
jämföras med prover från 
år 2020.

Resultatet visar på en 
minskning av förekomsten 
av narkotika i avlopps-

vattnet från föregående år. 
Minskningen gäller samt-
liga av de vanligast före-
kommande preparaten.

– När vi ser resultatet av 
vårens tester av förekomst 
av narkotika i avlopps-
vattnet visar det sig bland 
annat att det har skett en 
halvering av förekomsten 
av cannabis. Detta ser vi 
såklart som en bra utveck-
ling, men vi får ha en re-
servation kring resultatet 
eftersom testerna genom-
fördes under en pågående 
pandemi med en nerstängd 

nattklubbsverksamhet och 
hemstudier i skola och 
universitet, samt att många 
jobbade hemma, säger 
Joakim Nyberg, kommun-
polis i Lund.

Vid två tillfällen under 
hösten planeras en ny mät-
ning av narkotika i Lunds 
kommuns avloppsvatten. 
Resultatet av den väntas 
vara klart innan årsskiftet.

Info Express
hello@infoexpress.se
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Øresundsinstituttets vd Johan Wessman samtalade med Skånes landshövding Anneli Hulthén och Malmös kommunalråd för arbetsmarknad och socialtjänst, Sedat Arif, vid ett möte på måndagen. Foto: News Øresund - Sofi Eriksson
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Sensommarerbjudande! 
PRIVATLEASA NYA 
SUZUKI SWACE
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och 12 års garanti mot genomrostning. *36 månader, max 3000 mil per år. Gäller begränsat antal bilar i lager. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.
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Mån–fre 9.30 –18, söndag 11–15
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Mazda CX-30 är en kompakt, men överraskande rymlig SUV, som fått ett av de bästa resultaten i Euro NCAPs 
säkerhetstester. Standardutrustningen inkluderar mildhybridteknik, adaptiv farthållare, Apple CarPlay och 
mycket mer. Fyrhjulsdrift kan väljas till, men Sveriges längsta bilgaranti på 10 år får du på köpet.

Förbr. bl. körning (WLTP): 5,9-6,6 l/100km. CO2 bl. körning (WLTP): 128-148 g/km. Euro 6d. Tioårsgarantin innefattar: 3 års fabriksgaranti samt 7 års förlängd garanti. 
Se fullständiga villkor på mazda.se. Privatleasing: 36 mån, 3000 mil inkl service. Skatt, försäkring och avg. tillkommer. Erbjudandena gäller så långt lagret räcker t.o.m. 2021-10-30.

JUST NU 
20 000 KR
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www.mazdacenter.nu
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■ En ny studie visar att en liten belöning på 200 kronor, kan öka vaccineringsgraden med fyra procentenheter (från 72 till 76 
procent). Studien är gjord på 8 286 svenskar mellan maj och juli i år och publiceras nu i ansedda tidskriften Science. Forskarna 
bakom studien tillhör ett internationellt team av nationalekonomer från Lund, Köpenhamn, Schweiz och USA.

Forskare erbjöd betalning för vaccinering – 
då vaccinerade sig fler svenskar

Vad kan få folk att i hö-
gre grad ta emot den vac-
cinering som erbjuds? 
Runt om i världen finns 
exempel på olika försök 
att belöna den som tve-
kar. Från 5 dollars be-
talning i Vancouver, till 
lotterier i Ohio och tal 
från president Biden om 
upp till 100 dollar till den 
som kavlar upp ärmen 
för vaccinsprutan. Men 
har det någon effekt? Det 
ville forskarna bakom ar-
tikeln Monetary Incenti-
ves Increase COVID-19 
Vaccinations ta reda på. 
Svaret blev:

– Fler svenskar valde att 
vaccinera sig när de blev 
erbjudna 200 kronor i be-
talning. I vår studie steg 
vaccinationsgraden med 
4 procentenheter, säger 
Pol Campos-Mercade, 
postdoc i nationalekono-
mi vid Köpenhamns uni-
versitet och en av fors-
karna bakom studien.

Vaccinationsgraden 
steg i alla grupper
Undersökningen byg-
ger på ett representativt 
urval av 8 286 svenskar 
mellan 18 och 49 år, vilka 
delades in i olika grup-
per. I en grupp fick del-
tagarna en betalning på 
200 kronor förutsatt att 
de vaccinerade sig mot 
covid-19 inom 30 dagar. 
Vaccinationerna kon-
trollerades med hjälp av 
Folkhälsomyndighetens 
nationella vaccinations-
register.

Resultatet visar att den 
grupp som erbjöds peng-
ar uppvisade högre vac-
cinationsgrad, jämfört 
med kontrollgruppen. 
Inom 30 dagar efter ge-

nomförd undersökning 
hade 76 procent av de 
som erbjöds betalning 
vaccinerat sig, jämfört 
med 72 procent av delta-
garna i kontrollgruppen. 
En skillnad på 4 procent-
enheter.

– Vi upptäckte också, nå-
got förvånande, att vac-
cinationsgraden steg för 
alla, oavsett kön, ålder 
och utbildningsnivå. Det 
indikerar att monetära in-
citament har potential att 
öka vaccinationsgraden 
bland människor oavsett 
bakgrund. Resultaten vi-
sar också att incitamen-
ten ökar vaccinupptag-
ning även i länder med 
relativt höga vaccina-
tionsnivåer som Sverige, 
säger Erik Wengström, 
professor i nationaleko-
nomi på Ekonomihög-
skolan vid Lunds univer-
sitet och en av forskarna 
bakom studien.

Är det värt det?
Forskarna menar också 
att studiens resultat är 
extra intressanta utifrån 
att tidigare forskning till 
viss del är motsägelse-
full: den visar både att 
pengar som lockbete kan 
uppmuntra till hälsosam-
mare beteenden, samti-
digt som monetära inci-
tament ibland kan vara 
ineffektiva eller kontra-
produktiva. I artikeln 
lyfter de till exempel att 
man genom belöningar 
riskerar att signalera att 
det skulle vara farligt 
att vaccinera sig eller att 
man konkurrerar ut folks 
goda vilja att vaccinera 
sig för att skydda andra, 
vilket då skulle kunna 
leda till att färre, i stället 
för fler, vaccinerar sig.

– Men i vår studie finner 
vi att till och med små 
monetära incitament, 
som i det här fallet 200 
kronor, faktiskt kan öka 
vaccinationsgraden. Men 
det är viktigt att komma 
ihåg att våra resultat inte 
innebär att vi borde beta-
la människor; vår studie 
tar inte ställning till om 
det är etiskt gångbart el-
ler ej att betala folk för 
att vaccinera sig, säger 
Pol Campos-Mercade.

I artikeln lyfter forskarna 
också från om: är det värt 
det? Är det kostnadsef-
fektivt för regeringar att 
betala människor för att 
vaccinera sig?

– Vi gör ingen djupare 
kostnadsanalys i studien, 
men det finns anledning 
att tro att den här typen av 
åtgärder är kostnadseffek-
tiva. Det är rimligt att för-
moda att det blir en lägre 
kostnad för samhället att 
betala folk för att vaccine-
ra sig, inte minst eftersom 
att pengarna inte försvin-
ner. De överförs bara från 
staten till medborgarna. 
Dessutom räddar det ju 
givetvis liv, säger Pol 
Campos-Mercade.

Resultaten kan användas 
under den fortsatta 
pandemin
Studien fick redan i som-
ras mycket internationell 
uppmärksamhet. Det 

var då forskarna började 
samla in materialet, men 
det är först nu som stu-
dien publiceras offentligt.

– Ofta tar forskning väl-
digt lång tid och det går 
inte att svara på dagsak-
tuella frågor. Men här var 
det lättare. Kanske hjälp-
te det att det fanns så lite 
kunskap om viruset i 
början och samtidigt ett 
stort sug efter just kun-
skap. Pandemin har satt 
ljuset på forskning som 
process och det har både 
media och folk i allmän-
het fått upp ögonen för, 
säger Erik Wengström.

Studien gjordes under 
sommaren 2021. Skulle 

resultatet bli annorlun-
da om frågorna ställdes 
i dag? Eller om summan 
på den erbjudna belö-
ningen var mindre, eller 
större? Det vet forskarna 
inte, men så här samman-
fattar de sina resultat:

– Vi drar slutsatsen att 
ja, redan låga incitament 
kan öka vaccinationsgra-
den mot covid-19. Allt 
eftersom pandemin fort-
sätter, så bör incitament 
vara ett av de verktyg 
som är värda att övervä-
ga i kampen för att mins-
ka smittspridning, säger 
Erik Wengström.

Info Express
Källa: Lunds universitet

Vaccination - Image by DoroT Schenk from Pixabay

■ Ledamöterna vill omvandla EU:s livsmedelssystem för att producera hälsosammare mat, trygga livsmedelsförsörjningen, 
ge lantbrukarna rättvisa inkomster och minska jordbrukets miljöavtryck.

Parlamentet välkomnar 
från jord till bord-strate-
gin och betonar vikten av 
att producera hållbar och 
hälsosam mat för att upp-
nå målen i den europeiska 
gröna given, till exempel 
vad gäller klimat, biolo-
gisk mångfald, nollutsläpp 
och folkhälsa.

Ledamöterna framhåller 
att det behövs ett större 
fokus på hållbarhet i hela 
livsmedelskedjan och på-
minner om att alla – från 
lantbrukare till konsument 
– har en roll i detta. För 
att lantbrukarna ska få en 
rättvis andel av vinsten 

från hållbart producerad 
mat vill ledamöterna att 
EU-kommissionen ökar 
insatserna för att stärka 
deras ställning i livsmed-
elskedjan, bland annat ge-
nom att anpassa konkur-
rensreglerna.

Även andra rekommenda-
tioner har lagts fram:

Hälsosammare mat
- Införa forskningsbase-
rade rekommendationer 
för hälsosam kost som 
gäller i hela EU, inklusive 
obligatoriska näringsvär-
desmärkningar på för-
packningarnas framsida.

- Ta itu med överkonsum-
tionen av kött och ultrabe-
arbetade produkter med 
hög salt-, socker- och fett-
halt, bland annat genom 
att fastställa maximala in-
tagsgränser.

Bekämpningsmedel och 
skydd för pollinerande in-
sekter
- Förbättra förfarandena 
för godkännande av be-
kämpningsmedel och stär-
ka övervakningen av hur 
skyddet av pollinatörer 
och biologisk mångfald 
genomförs.
- Införa bindande minsk-
ningsmål för användning-

EU:s nya från jord till bord-strategi ska ge 
hälsosammare och hållbarare mat

en av bekämpningsmedel. 
Medlemsländerna bör 
genomföra målen genom 
sina strategiska planer 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

Växthusgasutsläpp
- Se till att det så kallade 
55 %-paketet reglerar och 
fastställer ambitiösa mål 
för utsläpp från jordbruk 
och relaterad markan-
vändning, däribland strik-
ta kriterier för biomassba-
serad förnybar energi.
- Återställa och utöka na-
turliga kolsänkor.

Djurskydd
- Införa gemensamma, 
forskningsbaserade djur-
skyddsindikatorer för en 
starkare harmonisering i 
EU.

- Utvärdera den nuvarande 
EU-lagstiftningen för att 
se om ändringar behövs.
- Gradvis fasa ut använd-
ningen av burar i djurhåll-
ningen i EU.
- Endast tillåta animalis-
ka produkter från länder 
utanför EU om deras nor-
mer överensstämmer med 
EU:s normer.

Ekologiskt jordbruk
- Öka andelen ekologiskt 
brukad mark i EU senast 
2030.
- Starta initiativ för att 
stimulera efterfrågan, till 
exempel marknadsföring, 
offentlig upphandling och 
skatteincitament.

Nästa steg
Resolutionen antogs med 
452 röster för, 170 röster 

emot och 76 nedlagda rös-
ter. Omröstningen hölls 
på tisdagen och resultaten 
tillkännagavs på onsda-
gen. Du kan se debatten här.
Kommissionen planerar 
ett antal lagstiftningsför-
slag inom ramen för ”från 
jord till bord-strategin”. 
Ledamöterna betonar be-
hovet av vetenskapliga 
förhandsbedömningar för 
alla sådana förslag. Under 
plenardebatten beklagade 
många parlamentariker 
också att kommissionen 
så sent offentliggjorde det 
gemensamma forsknings-
centrumets rapport om 
konsekvenserna av ”från 
jord till bord”.

Info Express
hello@infoexpress.se

Källa: Europaparlamentet

•Det behövs bindande minskningsmål för användningen av bekämpningsmedel
•Djurskyddsnormer ska ses över
•Mer mark ska avsättas för ekologiskt jordbruk
•Lantbrukare måste få en rättvis andel av vinsten från hållbart producerad mat

BIld av congerdesign från Pixabay 
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■ Könsbaserat våld och våld i hemmet, särskilt mot kvinnor och flick-
or, fortsätter att vara ett vanligt förekommande problem i Europa. EU 
arbetar för att sätta stopp för det.

EU bekämpar könsbaserat våld

De flesta EU-länder har 
lagar för våld mot per-
son på grund av kön el-
ler sexuell läggning men 
det saknas fortfarande ett 
gemensamt regelverk och 
gemensamma lösningar. 
Därför har EU upprepade 
gånger krävt att regelver-
ken stärks.

Framför allt kvinnor och 
flickor utsätts men även 
LGBTIQ+-personer och 
män utsätts. Effekterna 
sträcker sig långt utö-
ver de personer som är 
omedelbart berörda – 
offer och förövare – och 
drabbar familjer, de soci-
ala kontakterna och sam-
hället i stort.

EU vill införa specifika 
straffregler för könsba-
serat våld
Parlamentsledamöter 
underströk för EU-kom-
missionen i september 
behovet av att göra köns-
baserat våld brottsligt 
under en gemensam eu-
ropeisk lag. Vilket skulle 

innebära gemensamma 
rättsliga definitioner, ge-
mensamma standarder 
och gemensamma mini-
mistraff genom hela EU.

Initiativet följer efter 
ett upprop från febru-
ari, då parlamentet be-
gärde EU-direktiv för 
förhindrandet och mot-
verkandet av alla former 
av könsbaserat våld. Le-
damöter begärde också 
EU-protokoll för könsba-
serat våld i krissituationer 
för att bekämpa problemet 
och stödja offren.

– Socialtjänster och sjuk-
vård för offer borde ock-
så inkluderas i protokol-
let som livsnödvändiga 
tjänster i varje EU-land, 
sade en ledamot..

Motverkade av sexuella 
trakasserier och över-
grepp via nätet
Som svar på den ökande 
användningen av socia-
la medier har ledamöter 
arbetat på förslag för att 

motverka könsbaserat 
våld via internet. Försla-
get kommer presenteras 
i november 2021 och 
bygger på en rapport om 
digitala trakasserier från 
2016.

Istanbulkonventionen
Europarådets konven-
tion om bekämpningen 
av våld mot kvinnor och 
våld i nära relationer har 
snart nått sitt slutskede. 
Samtliga EU-länder har 
undertecknat konventio-
nen men vissa medlems-
stater har ännu inte ratifi-
cerat konventionen.

Om vissa länder fortsät-
ter att blockera förslagets 
ratificering, har parla-
mentet välkomnat kom-
missionen intention att 
lägga fram förslag för att 
uppnå konventets mål-
sättningar.

Europaparlamentet 
arbetar för att stoppa 
könsstympning
Europaparlamentet har 

Resolutionen om trafiksä-
kerheten i EU antogs på 
onsdagen med 615 ja-röster, 
24 nej-röster och 48 nedlag-
da röster. Texten konstate-
rar att antalet dödsfall på 
vägarna i EU fortfarande 
är omkring 22 700 varje 
år, samt att cirka 120 000 
människor årligen skadas 
allvarligt. Framstegen mot 
att minska antalet dödso-
lyckor i EU har också stag-

nerat under de senaste åren, 
vilket innebar att målet om 
att halvera antalet döda mel-
lan 2010 och 2020 inte nåd-
des, enligt kammaren (döds-
fallen minskade med 36 %).

Enligt den senaste statisti-
ken har Sverige de säkraste 
vägarna i EU (18 dödsfall per 
miljon invånare) medan Ru-
mänien (85 dödsfall per mil-
jon invånare) rapporterade 

flest antal dödsolyckor 2020. 
EU-genomsnittet var 42 
dödsfall per miljon invånare.

Säkra hastighetsbegräns-
ningar
Resolutionen konstaterar 
att fortkörning är en avgö-
rande faktor i cirka 30 % av 
alla dödsolyckor i trafiken. 
EU-kommissionen bör där-
för lägga fram en rekom-
mendation om säkra hastig-
hetsbegränsningar, t.ex. om 
en högsta hastighet på 30 
km/tim i bostadsområden 
och områden med många 
cyklister och fotgängare. 

Europaparlamentet kräver ökad trafiksäkerhet

För att ytterligare främja en 
säker trafikmiljö insisterar 
ledamöterna också på en 
nolltolerans för rattfylleri 
och framhåller att alkohol 
beräknas vara en faktor i 
25 % av alla dödsolyckor i 
trafiken.

Incitament för förbättrad 
säkerhet
Parlamentet vill att 
EU-kommissionen över-
väger införlivande av ett 
”körsäkert läge” för mo-
bila och elektroniska fö-
rarenheter, för att förhindra 
distraktion under körning. 

Kammaren uppmanar ock-
så EU:s medlemsländer att 
ge skatteincitament, samt 
privata försäkringsbolag att 
erbjuda förmånliga trafik-
försäkringar, för inköp och 
användning av fordon med 
högsta säkerhetsstandard.

Bättre infrastruktur och 
mer samordning
Ledamöterna efterfrågar 
också fler investeringar i 
infrastruktur som gör störst 
nytta för trafiksäkerheten, 
genom att särskilt fokusera 
på de mest olycksdrabbade 
områdena. De uppmanar 
medlemsländerna att in-
rätta trafiksäkerhetsfonder 
som skulle omfördela de 
medel som samlats in från 

trafikböter till trafiksäker-
hetsprojekt.

För att ta EU:s ram för tra-
fiksäkerhetspolitik till en ny 
nivå uppmanar Europapar-
lamentet slutligen EU-kom-
missionen att inrätta en 
europeisk vägtransportby-
rå som ska stödja hållba-
ra, säkra och smarta väg-
transporter.

Info Express
Källa: Europaparlamentet

■ Europaparlamentet kräver fler kraftfulla trafiksäkerhetsåtgärder för att 
uppnå målet om noll dödsolyckor på EU:s vägar senast 2050.
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Vi känner alla till frustra-
tionen över att använda 
olika USB-kablar för att 
ladda våra smarttelefo-
ner eller kameror. EU vill 
göra detta till en del av 
det förflutna och göra li-
vet enklare samtidigt som 
det elektroniska avfallet 
minskar. För att reda på 
vad förslaget om en ge-
mensam laddare handlar 
om, pratade vi med Anna 
Cavazzini, ordförande för 
parlamentets utskott för 

inre marknad och konsu-
mentskydd. Läs samman-
fattningen av Facebook 
live intervjun.

Förslaget om en 
gemensam laddare
– Europaparlamentet har i 
10 år drivit för en gemen-
sam standard, så att vi inte 
längre behöver flera kablar 
utan bara en, sade hon. 
Den europeiska kommis-
sionen har försökt över-
tyga företag genom fri-

villiga avtal, vilka delvis 
har lyckats. Dock har inte 
alla företag övertygats och 
det är därför som kommis-
sionen har föreslagit en 
lagstiftning för en gemen-
sam standard av laddare.

Vad betyder detta för 
konsumenter?
 Förslaget är uppdelat i två 
delar: ett är om gemensam 
standard för kablar och 
apparater, vilket betyder 
att kablar skulle bli utbyt-

En gemensam laddare: bättre för 
konsumenter och för miljön

bara i framtiden. Detta är 
bra för konsumenter ef-
tersom de kommer kunna 
ladda sina apparater med 
vilken kabel som helst.

Den andra delen av för-
slaget är att minska 
ihop-buntningen och 
trasslet med kablar.

– Om jag köper en ny te-
lefon får jag ofta automa-
tiskt en ny kabel. I framti-

den kommer telefoner och 
apparater inte längre säljas 
tillsammans med kablar 
vilket kommer reducera 
det elektroniska avfallet. 
Det skulle betyda att kon-
sumenten skulle behöva 
köpa kabeln separat. Men, 
eftersom de flesta redan 
har kablar, skulle det inte 
innebära några stora kost-
nader, sade Cavazzini.

När kan vi förvänta oss 
en gemensam laddare i 
EU?
En optimistisk prognos är 
att reglerna kommer gå i 
full effekt år 2024.Cavaz-
zini hoppas att parlamen-
tet kommer avsluta sitt 
arbete på förslaget och nå 
en överenskommelse med 
ministerrådet som kom-
mer lagstifta tillsammans 
med parlamenten vid slu-
tet av 2022. Sedan har 
medlemsländer två på sig 
år att genomföra lagen.

Parlamentets idéer
Även om arbetet på för-
slaget inte officiellt har 
startat i parlamentet har 
vissa ledamöter redan ma-
nat till att mer apparater 
ska inkluderas i förslaget. 
- kommissionens förslag 
inkluderar många appara-
ter, men inte, till exempel 
e-läsare, sade Cavazzini. 
Andra ledamöter säger 
att lagstiftningen behöver 
vara anpassningsbar för 
framtiden och vill till ex-
empel att kontaktlös ladd-
ning hålls i åtanke.

Kommer detta minska 
innovation?
 Enligt ledamöter kommer 
industrisektorn ofta med 
argumentet att en sådan 
lagstiftning skulle kunna 
minska innovation.

– Jag ser det inte, sade 
hon. Förslaget fastställer 
att om en ny standard upp-
kommer som är bättre än 
USB-C, så kan vi anpassa 
reglerna.

Hur kommer elektro-
niskt avfall minska?
Det finns många olika 
uppskattningar, men en 
siffra som ofta nämns är 
ungefär 1000 ton per år. 
Elektroniskt avfall är det 
snabbast växande avfallet 
i EU. Om vi verkligen vill 
driva igenom den europe-
iska gröna given, göra EU 
klimatneutralt år 2050 och 
hantera vårt användande 
av resurser, behöver vi slå 
till alla bromsar, svarade 
hon.

Bakgrund
 Efter att frågan drivit i ett 
årtionde av parlamentet, 
har kommissionen valt att 
presentera ett förslag om 
en gemensam laddare i 
september 2021. Det skulle 
göra USB-C till standard-
porten för smarttelefoner, 
kameror, hörlurar, läsplat-
tor, högtalare och hand-
hållna videospelskonsoler.

Info Express
hello@infoexpress.se

Källa: Europaparlamentet

■ EU planerar att göra livet enklare för konsumenter och 
reducera avfall genom att göra USB-C till den gemensamma 
laddaren för smarttelefoner och andra mobila apparater.

Sedan starten i juni 
2018, har hittills 70 000 
18-åringar tagit chansen 
att resa fritt i EU. Utmär-
kande för denna omgång 
är att de unga som var be-
rättigade de två iomgång-
arna som ställdes in 2020 
på grund av pandemin, nu 
också kan dra nytta av in-
itiativet Discover EU, som 
första gången föreslogs 
vid Europeiska ungdomse-
venemanget (EYE) 2014.

Hur funkar det?
Åtminstone 20 000 unga 
människor kommer att 
få möjligheten att resa i 
Europa med tåg mellan 
den 1 mars 2022 och den 
28 februari 2023. Var-
je EU-medborgare född 
mellan den 1 juli 2001 och 
den 31 december 2003 
kan ansöka om biljetterna 
via nätet från kl. 12 den 
12 oktober fram till kl. 
12 den 26 oktober. För att 

få lov att söka måste den 
som anmäler sig svara på 
några flervalsfrågor.

Deltagarna kommer att 
få resa i upp till 30 dagar 
till åtminstone ett annat 
land. Resorna kommer 
huvudsakligen att göra 
med tåg, men kan också 
ske via buss eller färja 
för att göra initiativet mer 
tillgängligt. Flyg medges 
i vissa exceptionella fall, 

Gratis tågbiljetter öppnar upp Europa för unga

när inga andra transport-
sätt är tillgängliga. Det 
kan gälla exempelvis för 
deltagare som kommer 
från de allra mest avlägs-
na regionerna.

Deltagare med rörelse-
hinder eller särskilda be-
hov kan ansöka om extra 
hjälp, exempelvis för att 
finansiera att följeslagare 
följer med eller, för perso-
ner med synnedsättning-

ar, en ledarhund.
Mer information om initi-
ativet finns på den Euro-
peiska ungdomsportalen.

Europaparlamentets stöd
Europaparlamentet har 
uttryckt sitt starka stöd 
för idén med fria tågbil-
jetter för 18-åriga europé-
er, och har röstat igenom 
tre resolutioner som stöd-
jer initiativet.

Ledamöter anser att initi-
ativet gör det möjligt för 
unga människor att upp-
leva Europas mångfald, 

att bättre förstå varandra 
och lära sig mer om Euro-
pa. Förhoppningen är att 
initiativet ska uppmuntra 
unga EU-medborgare att 
resa inom EU och möta 
människor från andra län-
der, och därigenom stärka 
en europeisk identitet och 
gemensamma EU-värden.

Info Express
hello@infoexpress.se

Källa: Europaparlamentet

■ Unga kan återigen igen få gratis tågbiljetter tack vare initiativet Discover EU, som 
Europaparlamentet stödjer. Intresserade kan anmäla sig fram till den 26 oktober.

• Säkra hastighetsbegränsningar - 30 km/tim i bostadsområden
• Nolltolerans för rattfylleri
• En europeisk vägtransportbyrå ska stödja säkra och 
smarta vägtransporter Källa: Pixabay

antagit flera lagar och 
resolutioner för att eli-
minera kvinnlig köns-
stympning runt om i 
världen. Även om utö-
vandet är olagligt - och 
i vissa länder straffbart- 
har man beräknat att 
cirka 600,000 kvinnor i 
EU har blivit utsatta för 
könsstympning och yt-
terligare 180,000 flickor 
löper hög risk att utsät-
tas.

EU prisar arbete mot 
könsstympning och 
sexuellt våld

2019 var the Restorers - 
5 studenter från Kenya 
som utvecklat en app 
som hjälper flickor som 
har utsatts för köns-
stympning grupp - en av 
finalisterna för Europa-
parlamentets Sakharov-
pris för yttrandefrihet

Den kongolesiska gyneko-
logen Dr Denis Mukwege 
fick Shakarovpriset för 
hans arbete med tusentals 
överlevare av gruppvåld-
täkt och brutalt sexuellt 
våld i den demokratiska 
republiken Kongo.

Kvinnor är mest 
drabbade

Enligt en undersökning 
som gjordes 2014 har var 
tredje kvinna över 15 i 
EU upplevt fysiskt och/
eller sexuellt våld. Över 
hälften har blivit sexuellt 
trakasserade och i 1 av 5 
fall är förövaren en partner.
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■ En ny studie identifierar fem områden där rika och medelin-
komsttagare har oproportionerligt stor påverkan på de globala 
utsläppen – och därmed ett större ansvar och mer möjligheter 
att driva på klimatomställningen, menar klimatforskare.

– Vi uppmuntras att mins-
ka vår klimatpåverkan, 
men sanningen är att vis-
sa människors handlingar 
har större effekt än an-
dras. De som är rika har 
bättre möjligheter, och ett 
större ansvar för att age-
ra för klimatet, men även 
du som är medelklass kan 
göra stor skillnad. Tjänar 
du över 330 000 SEK per 
år, är högskoleutbildad 
och har ett bra jobb anses 
du nämligen ha en hög so-
cioekonomisk status sett 
ur ett globalt perspektiv, 
säger Kimberly Nicholas, 
forskare vid Lunds uni-
versitets centrum för stu-
dier av uthållig samhälls-
utveckling, LUCSUS.

Enligt studien, som är 
publicerad i tidskriften 
Nature Energy av kli-
matforskaren Kimberly 
Nicholas, tillsammans 
med miljöpsykologen 
Kristian Steensen Nielsen 
vid Cambridges universi-
tet och forskarkollegor i 
USA och Tyskland, orsa-
kar cirka 1 procent av de 
med inkomster över cirka 
950 000 SEK per år lika 
mycket klimatförorening-
ar som de fattigaste 65 
procenten globalt – vilket 
motsvarar 4,5 miljarder 
människor. Medelklassen, 
som utgör cirka 10 procent 
av jordens befolkning, står 
i sin tur för cirka hälften 
av alla koldioxidutsläpp 
från hushåll. Det är där-

för kritiskt att mobilise-
ra, motivera och inspirera 
dessa grupper för att driva 
på omställningen, både 
genom personliga val och 
genom att påverka på olika 
nivåer, menar forskarna. 

– Om vi kan få fler 
människor, både rika och 
medelinkomsttagare i 
länder som Sverige, att 
engagera sig kan det få 
stora positiva effekter för 
klimatet. På sikt kan det 
ge ringar på vattnet och 
leda till både politiska och 
samhälleliga förändringar, 
säger Kimberly Nicholas.

Fem områden där rika och 
medelinkomsttagare kan 
påverka:

Konsumtion 
Minska din konsumtion. 

Majoriteten av utsläppen 
som kopplas till konsum-
tion kommer från lång-
distansflyg och bilresor, 
följt av hushåll. 50 pro-
cent av de globala utsläp-
pen av växthusgaser från 
flygresor orsakas av bara 
1 procent av världens be-
folkning. 

Investeringar
Omplacera dina inves-
teringar och ditt privata 
pensionssparande från bo-
lag som bidrar till globala 
utsläpp och investera istäl-
let i fossilfria alternativ. 
Särskilt de med stora för-

mögenheter kan göra stor 
skillnad eftersom de störs-
ta investeringarna i aktier 
och obligationer görs av 
den rikaste 1 procenten av 
världens befolkning.

Verka som förebild
Nyttja dina sociala nätverk 
och din sociala status för 
att driva igenom hållba-
ra förändringar, förändra 
normer och kulturella och 
sociala beteenden. Genom 
att göra mer klimatvän-
liga val - och prata om 
dem med andra - kan man 
verka som förebild och på-
verka andra i samma rikt-
ning. Det kan handla om 
att minska flygresandet, 
resa mer klimatsmart och 
äta vegetariskt. 

Till exempel förstärktes 
populariteten för hybrid- 
och sedan helelektriska 
fordon genom att kändisar 
började använda dem och 
även marknadsförde dem.

Organisatoriskt infly-
tande
Bidra till att företag, sty-
relser och civilsamhäl-
lesorganisationer arbetar 
aktivt för att driva klimat-
frågan och minska sina 
utsläpp. 

Personer med hög soci-
oekonomisk status inne-
har oftare ledarskapspo-
sitioner inom företag och 
organisationer. Exempel-
vis har oproportionerligt 

Rik eller medelklass? Fem sätt du kan göra skillnad för 
klimatet

många av de som arbetar 
i USA:s mest framgångsri-
ka företag gått på elitsko-
lor och universitet. Denna 
grupp kan verka för att 
minska organisationens 
utsläpp och klimatpåver-
kan, genom att exempel-
vis förändra företagskul-
turen, byta leverantörer 
och se över investeringar. 
Även donationer till orga-
nisationer som arbetar för 
omställningar kan leda till 
positiva effekter för kli-
matet. 

Medborgarengagemang
Använd din ekonomiska, 
politiska, och sociala sta-
tus för att påverka besluts-
fattare och politiker, samt 

stötta och engagera dig i 
sociala rörelser och poli-
tiska partier som arbetar 
aktivt för att minska våra 
utsläpp och driva omställ-
ningen till ett mer hållbart 
samhälle. 

Lobbying har ett stort in-
flytande på politiken, och 
ofta är det ett litet antal 
inflytelserika personer 
som står för det största 
inflytandet, antingen ge-
nom direkta lobbyingak-
tiviteter, eller genom de 
roller de innehar i privata 
eller ideella organisatio-
ner. Därför kan påtryck-
ningar från personer med 
stort lobbyinflytande bli 
en stark kraft för att få 

igenom politik som kan 
begränsa klimatföränd-
ringarna.
 
Ladda ner studien i Na-
ture Energy: The role of 
high-socioeconomic-sta-
tus people in locking in 
or rapidly reducing en-
ergy-driven greenhou-
se gas emissions.  Den 
är författad av: Kristian 
S. Nielsen, Kimberly A. 
Nicholas, Felix Creutzig, 
Thomas Dietz och Paul C. 
Stern.
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Illustrationen visar fem olika områden inom vilka rika och medelklassen kan påverka klimatet i positiv riktning. 
Illustration och källa: Emma Li Johansson och Noun Project.

■ I en studie publicerad i Nature Energy visar forskare från Eko-
nomihögskolan vid Lunds universitet att bristen på infrastruktur 
var en viktig faktor bakom att bilproducenter valde att tillverka 
bensinbilar istället för elbilar i det tidiga 1900-talets USA. Fors-
karna uppskattar att om elnätet hade etablerats och spridits 15 
till 20 år tidigare så kunde det ha lett till att en majoritet av pro-
ducenterna föredragit elfordon, framför allt i storstadsområden.

– Det är en vanlig föreställ-
ning att de tidiga elbilarna 
var tekniskt underlägsna 
och dyrare. Vi finner att 
detta inte riktigt stämmer. 
Elbilarna var dyrare, men 
de var inte dyrare i rela-
tion till prestanda. Dessut-
om var den genomsnittliga 
räckvidden förvånansvärt 
bra eftersom tidiga bilar 
var lätta och relativt små, 
säger Josef Taalbi, docent 
i ekonomisk historia på 
Ekonomihögskolan vid 
Lunds universitet.

I en nyligen publicerad 
forskningsartikel har fors-
karna Josef Taalbi och 
Hana Nielsen undersökt 
processen bakom varför 
elbilarnas utkonkurrera-
des och bensinbilarna tog 
över. Till sin hjälp har de 
haft en databas med fler 
än 36 000 amerikanska 
personbilsmodeller mellan 
åren 1895 och 1942.. Fors-
karnas resultat betonar att 
det inte alltid är den bästa 
tekniken som blir domine-
rande.

– Elbilarna var enligt våra 
estimat billigare att köra 
på 1920-talet än bensinbi-
lar, detta tack vare billig 
el. Dessutom hade ett skif-
te från elbilar inneburit en 
minskning av koldioxidut-
släpp i storleksordningen 
20 miljoner CO2 ton bara år 
1920, säger Hana Nielsen.

Varför valdes då bensin-
bilar? Resultaten visar att 
de flesta bilproducenterna 
valde att tillverka ben-
sinbilar redan i början av 
1900-talet. Den lokala till-
gången till elnät var den 
enskilt starkaste faktorn 
för att förutsäga om en 
producent valde att produ-
cera med el- eller bensin-
motor:

– Den långsamma utbygg-
naden av elinfrastruktur 
gjorde att många produ-
center tidigt valde att satsa 
på bensinbilar istället för 
elbilar. En del av proble-
met var att elmarknaden 
för hushåll inte var lön-
sam för privata elprodu-

center. Ett brett politiskt 
engagemang för en sam-
hällsomfattande elnät för-
verkligades först i Frank-
lin Roosevelts New Deal 
på 1930-talet, men det var 
årtionden för sent för elbi-
len. Vi kan dock se att ut-
byggnaden av bra vägnät 
tenderade att gynna el-
bilar, möjligen eftersom 
dessa var mer beroende 
av vägnätets omfattning 
och kvalitet, säger Hana 
Nielsen.

– Våra resultat betonar att 
bilproducenterna valde 
teknik utifrån förhållan-
den som rådde i början 
av 1900-talet. Även om 
elnätet sedan expanderade 
medförde detta inte något 
skifte. Redan på 1910-talet 
hade industrin låsts in i ett 
teknikval som var svårt att 
ändra, säger Josef Taalbi.

– Även andra faktorer 
spelade roll. Det har lyfts 
fram av historiker (som 
Virginia Scharff och Gijs 
Mom) att elbilen blev 

Brist på elnät gav oss bensinbilar i stället för elbilar under 
1900-talets början

stämplad som en lyx- och 
”kvinnobil”, samtidigt 
som bensinbilen sågs som 
en ”äventyrsbil” vilket 
var tilltalande för manliga 
konsumentgrupper. Exakt 
i vilken utsträckning detta 
bidrog till teknikvalet kan 
vi inte säga i den här stu-
dien, men det är tänkbart 
att elbilarna blev intvinga-
de i en lyxnisch eftersom de 
blev begränsade till urbana 
miljöer, säger Josef Taalbi.

Resultaten ledde forskar-
na till den bredare frågan: 
vad hade hänt om elnätet 
funnits på plats tidigare?

– Enligt våra modeller 
skulle en majoritet av bil-
producenterna ha valt att 

producera elbilar, i syn-
nerhet i urbana områden. 
Bensinbilar hade dock en 
fördel som ”touring car” 
(rundtursbil) och det fanns 
fortfarande andra hinder 
för elbilar, till exempel låg 
hastighet. Det mest sanno-
lika utfallet är ett dubbelt 
transportsystem där elbi-
len kunde ha fungerat som 
ett pålitligt transportme-
del i urbana miljöer, med-
an bensinbilen hade stora 
fördelar som ”touring 
car”, säger Josef Taalbi.

Forskarna menar att resul-
taten har tydliga konse-
kvenser för nutida diskus-
sioner:

– I ljuset av den nuvaran-

de klimatkrisen stöder 
resultaten tanken på att 
storskaliga investeringar i 
infrastruktur är avgöran-
de för att uppnå hållbara 
transport- och energi-
system. Detta gäller inte 
minst elbilar, men också 
andra förnyelsebara en-
ergitekniker, säger Hana 
Nielsen.

– Våra resultat betonar 
att brist på infrastruktur 
eller försenade åtgärder 
kan skapa incitament som 
inte bara hindrar alterna-
tiva tekniker, utan också 
stärker rådande tekniker, 
säger Josef Taalbi.
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I dag har elbilen kommit tillbaka, men under många år förde den en tynande tillvaro. Nu har forskare tittat på hur detta kom sig – elbilen 
var ju med i matchen redan vid förra sekelskiftet. Bild: Annons från Detroit Eletric 1912 (Wikimedia commons)
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■ Betong är ett material som är väsentlig för infrastrukturen. Samhället kommer även behöva bygga mer för att anpassa sig till bland annat 
behovet av bostäder i städerna. Dilemmat är att betong är nödvändigt för att bygga upp samhället, men är samtidigt inte hållbart med tanke på 
cementens produktion.

Befolkningstillväxten 
och urbaniseringen som 
skett under de senaste 
årtiondena har lett till 
en ökad efterfråga på 
bostäder. För att kunna 
tillfredsställa efterfrågan 
på infrastrukturen i stä-
der så måste fler bostäder 
byggas och vägar under-
hållas för att upprätthålla 
nivån på infrastrukturen. 
Trots att cement är en av 
de vanligaste byggma-
terialen är det en av de 
minst kända materialen 
med en betydlig miljöpå-
verkan.

Statistik från SCB år 2015 
visar att 85% av Sveriges 
befolkning bodde i städer 
år 2010. En annan rap-
port från SCB år 2019 vi-
sar att det är vanligare att 
barn bor i storstäder och 
att fler barn väntas bo i 
storstäder eller orter nära 
storstäder de närmaste 
10 åren enligt deras be-
folkningsprognos. Under 
20-talet är det möjligt att 
andelen barn och ungdo-
mar minskar.

Oavsett minskningen är 
boende för unga idag ett 
problem som återstår. 
Sverige har även haft en 
invandring under 10-talet 
som i sin tur höjer efter-
frågan på bostäder. Det 
är här cement och betong 
kommer in.

Cement och betong är de 

mest använda materialen 
som inte förekommer na-
turligt. På grund av deras 
användning resulterar 
produktionen av cement 
och betong i utsläpp av 
växthusgaser och be-
lastar resurser, genom 
t.ex. vattenförbrukning. 
Eftersom urbanisering-
en, i samband med be-
folkningstillväxten i och 
nära städer, antas få ef-
terfrågan på cement och 
betong att stiga över de 
kommande 50-100 åren 
blir det viktigare att se 
över konsekvenserna,  
enligt en rapport public-
erad i nature. En effektiv 
strategi för att minska 
utsläppen är att försöka 
göra produktionen mer 
miljövänlig och under-
söka hur byggande kan 
göras mer miljövänligt. 
Rapporten uppger vidare 
att flera åtgärder tillsam-
mans kan ha en avgöran-
de betydelse och reduce-
ra växthusgaser med upp 
till 50% och att det finns 
möjlighet att balansera 
användningen av cement, 
betong och hållbarhet. 

Att ersätta en hög andel 
av cementen med andra 
material det kommande 
årtiondet är inte möjligt. 
Det är inte miljöpåverkan 
hos cementen i sig som 
är skadlig (cement och 
betong har ett relativt li-
tet koldioxidavtryck om 
man ser till volymenhe-

ten), men det är produk-
tionen där stora mängder 
används som gör skillna-
den avgörande. Koldiox-
idutsläppen kan minska 
efterhand som flera för-
sök att hindra miljöpå-
verkan tillämpas utan 
några nya investeringar i 
infrastruktur, men forsk-
ning behövs för hållbart 
byggande efter år 2050. 

Betong består av cement, 
sand, grus och vatten och 
bygger upp infrastruktu-
ren och den grundläggan-
de samhällsstrukturen 
på olika sätt. Materialet 
ingår bland annat i vat-
ten- och avloppssystem 
och byggnader. Cement 
fungerar som ett klister 
som binder samman sand 
och grus i betong och 
motsvarar drygt 10% av 
dess massa. Betong pro-
duceras i en takt som kan 
jämföras med den globa-
la matproduktionen. Ce-
mentanvändningen un-
der de senaste 65 åren har 
ökat 10 gånger så myck-
et, vilket är mer jämfört 
med produktionen av stål 
och timmer som har ökat 
med tre gånger respek-
tive hållit sig på en kon-
stant nivå under samma 
tidsperiod. Cement stod 
för 36% av koldioxiden 
som släpptes ut av bygg-
arbete år 2010 (det totala 
utsläppet motsvarade 7,7 
Gt), medan stål stod för 
25%, plast för 8% och 

Cement och dess miljöpåverkan

aluminium för ca 4%. Av 
andelen cement som an-
vänds ingår bara hälften i 
betong, men eftersom be-
tong behövs för att grun-
da det moderna samhäl-
let så innebär detta en 
väsentlig del av de glo-
bala koldioxidutsläppen 
från byggindustrins sida. 
Betongen kommer även 
att behövas på olika håll 
i världen, främst i Afrika 
och Asien, för att skapa 
boenden till en växande 
och migrerande befolk-
ning (urbanisering driver 
folk mot städer i mindre 
utvecklade länder). 

Förutom utsläpp av växt-
husgaser är även partik-
lar, damm och kvick-
silver associerade med 
betongproduktionen. En-
ergikonsumtion och vat-
tenförbrukning är även 
andra problem som upp-
står under produktionen 
av betong. Trots detta 
har man inte lyckats hitta 
en ersättare till cement, 
eftersom cementtillverk-
ning och betongproduk-
tion sker så frekvent. 

Cementet som artikeln 
i nature har undersökt 
består av oxiderna CaO, 
SiO2, Al2O3 och Fe2O3. 
Dessa uppkommer från 
material som kalksten 
och lera, och i vissa fall 
fall även bauxit och sand. 
Efter en upphettnings-
process och ett par re-

aktioner senare uppstår 
cementklinker, dvs olika 
variationer av blandning-
ar som C3S, C2S, C3A 
och C3A4. Klinker blan-
das sedan med cement, 
sand, grus, vatten och 
andra kemiska bland-
ningar för att hålla ihop 
materialet och kan sedan 
skickas vidare i påsar 
till diverse byggarbets-
platser, där det även kan 
blandas ihop på plats. 
Som åtgärder för att för-
bättra miljön kan avfall 
eller kvarvarande rester 
från byggarbetsplatser 
och rivningsprojekt an-
vändas under olika steg 
i processen. Processen är 
svårare att överblicka vid 
exempelvis byggnadsar-
bete, då innehållet blan-
das på plats, men man 
borde arbeta med olika 
sorters lösningar. 

10 miljarder kubikmeter 
betong produceras varje 
år och betongen måste 
fyllas ut med sand och 
grus. Efterfrågan på 
material har lett till oro 
kring regionala brister, 
eftersom en hel del mate-
rial krävs för betongpro-
duktionen. Mellan 1900 
och 2000 har efterfrågan 
på krossat sten, sand och 
grus ökat från ca 40% 
till ca 75%, tre gånger 
vikten av andra råvaror 
som människor använ-
der. Även om sand och 
grus finns i överflöd på 

jorden undviks transport 
över långa sträckor, vil-
ket gör det mer sparsamt. 
Detta medför också att 
ett behov av att bygga i 
städer kommer att leda 
till en ökad påfrestning 
på dessa resurser i speci-
fika områden utanför stä-
derna, eftersom sand och 
grus inte kan utgrävas i 
eller nära städer. I länder 
med inte lika restriktiva 
miljölagar kan överex-
traktion skada ekosys-
tem och den biologiska 
mångfalden, som i sin 
tur påverkar människor. 
Skador på ekosystemet 
sker oftast på grund av 
dålig hantering av resur-
sen. För detta måste man 
införa förändringar i hur 
landområden används 
och lagstiftningarna bor-
de inte ha fokus på till-
gängligheten till dessa. 

Även om sand och grus 
kan räknas som viktiga 
resurser så är det möj-
ligt att reducera betong-
produktionens inverkan 
på ekosystem genom 
att använda andra loka-
la resurser och tidigare 
oanvända källor till grus 
och sand. Till oanvända 
källor räknas material 
som blir över efter en ny 
konstruktion. Istället för 
att slängas kan resterna 
sparas och transporteras 
tillbaka till fabriken där 
sand och grus kan fram-
ställas genom att materi-

alet tvättas med vatten. 
Mineraloljor i restmateri-
alet kan användas till 
lerbaserad konstruktion. 
Resterna kan på så vis 
minska påfrestningen på 
resurserna. Lagstiftning-
ar som reglerar detta och 
märkning av en mer håll-
bar produktion hjälper 
också. 

Miljöproblem associera-
de med betongproduktio-
nen orsakas av utsläpp av 
växthusgaser. Framställ-
ning av cement står för 
36% av alla utsläpp rela-
terade till byggindustrin 
och 8% av den totala kol-
dioxidutsläppet framkal-
lat av mänsklig aktivitet. 
Detta motsvarar ca 300 
kg koldioxid per capita. 
Åtminstone 70% av alla 
utsläpp av växthusgaser 
med koppling till betong-
produktionen är kopplade 
till cementtillverkning-
en. En övervägande del 
av dessa utsläpp hör i sin 
tur ihop med framställ-
ningen av cementklinker. 
Under det första stadiet 
av framställningen krävs 
mycket energi, vilket kan 
minskas genom mindre 
energikrävande ändring-
ar. Istället för att förlita 
sig på förbränning för 
att få kalciumoxid och 
koldioxid kan man ändra 
processen och få kalcium 
att bildas tidigare. Detta 
hade minskat utsläppen 
med två tredjedelar. Kol-
dioxidutsläppet under 
själva tillverkningspro-
cessen kan till viss mån 
hämmas men man bör ar-
beta med för att förbätt-
ra tekniken om man ska 
kunna se någon skillnad. 
Konstruktionen kommer 
att nå en höjd under kom-
mande årtioenden och 
det förblir vitkigt att re-
ducera all miljöpåverkan 
av betong.

För att minska utsläppen 
måste man ta hänsyn till 
alla produktionssteg som 
cementklinker, cement-
produktion, cementan-
vänding i betong eller 
cementanvändning inom 
konstruktion, desgin-
strukturer och använd-
ningen av dessa. Det 
finns lösningar på både 
kortare och längre sikt 
som framkommer i rap-

porten, som även nämner 
att det är viktigt att ta 
hänsyn till alla steg med 
tanke på koldioxidav-
trycket. Vissa av lösning-
arna kräver inte tillgång 
på ny teknik.

Kortsiktiga lösningar:
Värme tar upp en stor 
del av energikonsumtio-
nen. För att lösa proble-
met kan man antingen 
återvinna värme genom 
att leda värmen som ut-
strålar (restvärmen) till-
baka till upphettningen 
eller skapa värme genom 
återanvänd material (när 
exempelvis återvunna 
däck eldas upp). Restma-
terial med ursprung från 
fossila bränslen är inte 
koldioxidneutrala, men 
minimerar produktio-
nens koldioxidpåverkan 
och minskar giftiga ut-
söndringar. En framtida 
reduktion av koldioxid 
väntas minska. Istället 
för att använda kalksten 
kan man även använda 
andra kalciumkällor un-
der produktionen. 

Cement produk t ionen 
kan även göras mer effek-
tiv med alternativa mate-
rial, utan uppvärming för 
att minska energiförlus-
ter och energikonsumtio-
nen. Cementet kan även 
fyllas mer med andra 
ämnen (restprodukter) så 
att dessa motsvarar 30-
50% av cementet och inte 
drygt 15%. Om detta inte 
funkar kan man använda 
lera. Om detta görs kan 
koldioxidutsläppen sjun-
ka med 15-30% globalt. 

Man kan även göra byg-
gande mer effektivt. 
Andelen restprodukter 
som uppkommer vid 
betonganvändning vid 
byggnadsarbete kan vara 
motsvarande 50-100% 
av betongens massa som 
användes för byggnaden. 
Andelen som går åt är 
även högre om cement 
säljs separat i påsar. Man 
bör även undvika att fatta 
beslut under byggnads-
processen, då detta kan 
leda till ineffektivtitet i 
cementanvändningen. 

Långsiktiga lösningar:
Det kommer att bli nöd-
vändigt för samhället att 

fortsätta använda betong 
för infrastrukturen. En 
hållbar betongframställ-
ning kommer att kräva 
tid för utveckling och 
mer forskning. Det finns 
flera sätt att reducera ut-
släppen långsiktigt. Vis-
sa saker man kan göra 
är att använda alternativ 
till cement trots att detta 
ifrågasätts till viss grad 
eftersom det finns tek-
niska och ekonomiska 
begränsningar. Exempel-
vis kan aluminiumoxid 
ersätta cement, men på 
grund av en begränsad 
tillgång till bauxit kan 
denna förändring inte stå 
för hela substitutionen. 

Alkaliaktiverad cement 
har föreslagits som alter-
nativ. Tillgången till aka-
liska aktivatorer är inte 
lika begränsad som i fö-
regående fall. Salter som 
natriumkarbonat kan an-
vändas i produktionen 
av alternativa alkali-ce-
ment. Magnesiumbasera-
de cement, vilka baserar 
sig på magnesiumkarbo-
nater eller oxider, kräver 
inte att kalksten används 
och hade även reducerat 
förekomsten av koldiox-
id under produktionen. 
Dessvärre krävs det en 
mer avancerad teknik för 
att det ska kunna införas. 
Rapporten nämner vi-
dare flera lösningar som 
hade kunnat förändra 
koldioxidhalten under 
produktionsstegen. 

Mer konkret, vad innebär 
detta för planeten?

The Guardian skriver i 
en artikel att om cement 
hade varit ett land, hade 
det stått för världens 
tredje största koldioxid-
utsläpp, efter Kina och 
USA med 2,8 miljarder 
ton koldioxid. Cement 
är även det mest använ-
da ämnet efter vatten. 
Vi kan t.o.m ha passerat 
gränsen där betong väger 
mer än koldioxiden i var-
je träd på planeten.

Problemet med betong är 
att det är framställt för att 
vara långvarigt och bryts 
ned extremt långsamt. 
Därmed försvåras situa-
tionen, för att material-
et är det grundläggande 

materialet som bygger 
upp samhället och dess-
utom tåligt oavsett vä-
der. Om man blandar 
betong med stål får man 
fram en mängd använd-
ningsområden (bland 
annat bygger materialet 
upp elnätverk). Betong-
ens uthållighet kan vara 
en nackdel, exempelvis 
under en storm. Som ex-
empel lyfts stormen Ka-
trina i New Orleans och 
Houston i USA där reg-
net inte kunde sugas upp 
av marken och stadens 
gator inte kunde tömmas 
på vatten pga det omfat-
tande regnet. 

Om man tar hänsyn till 
produktionen så står be-
tongen för cirka 4-8% av 
världens koldioxid och 
bara kol, olja och bensin 
går om materialet. Be-
tong står för en tiondel 
av vattnet som förbrukas 
inom industrisektorn. 
Detta blir en påfrestning 
för områden där vattnet 
knappt räcker till dricks-
vatten och till agrikultu-
ren, eftersom cirka 75% 
av produktionen inträffar 
i dessa regioner. Betong 
värmer även upp storstä-
der genom att inte till-
låta värmen från solen 
att komma ut och att den 
istället värmer städer. Ett 
annat miljöproblem är 
att cementfabriker ofta 
ger upphov till nya ut-
släpp, som transporten 
av materialet till och från 
platserna. Även sandin-
samlingen som i vissa 
fall drivs av grovt kri-
minella gäng och förstör 
stränder är skadlig. 

Betongen - den nya plas-
ten?

All plast som har pro-
ducerats över de senaste 
60 åren motsvarar drygt 
8 miljarder ton. Cemen-
tindustrin tillverkar mer 
än det vartannat år, men 
har fram tills idag inte 
varit någonting oroväck-
ande. Till skillnad från 
plast kan man inte öppet 
se någon nedskräpning 
med betong. Inga rester i 
djurs och fåglars kropp-
ar och spår i människors 
blod har observerats och 
betong kommer inte från 
fossila bränslen. Däremot 

tar betong inte vägen nå-
gonstans, vilket kan vara 
problematiskt i sig när 
stora landytor täcks med 
betong. 

Ur hälsosynpunkt kan 
det orsaka olika and-
ningsproblem. Vid bygg-
arbetsplatser blåser vin-
den med sig partiklar 
från platsen. Ytterligare 
studier gjorda år 2015 
vid de 19 största byggar-
betsplatserna i Indien har 
funnit att luftkvalitén vid 
byggarbetsplatser över-
skred de hälsoofarliga 
halterna med minst tre 
gånger. Dammen från 
platserna förväntas även 
utgöra 10% av partiklar-
na som bidrar till luftför-
oreningen i Delhi. Detta 
överensstämmer med 
föregående artikel, som 
beskriver att det finns en 
koppling mellan cement-
tillverkning och skadliga 
partiklar i luften. I syn-
nerhet har man lyft fram 
att de mindre partiklarna 
(mindre än 2,5 mikro-
meter i diameter till 10 
mikrometer i diameter) 
orsakar konsekvenser 
som andningsproblem, 
lungsjukdomar, lungcan-
cer och hjärtinfarkt. En 
del av dessa partiklar 
kan orsakas av utsläpp 
från kväveoxider och 
svaveloxider under fram-
ställningen av cement-
delar, som kan orsaka 
ännu fler konsekvenser 
för människors hälsa. 
Moderna filtreringssys-
tem hjälper till att fånga 
in dessa partiklar och 
reducera utsläppen av 
dessa. Dammet från en 
viss tillverkningsprocess 
skulle i vissa fall kunna 
sugas upp och återan-
vändas i produktionen 
längre fram. Effektivite-
ten hos filtreringssystem 
och uppsugningssystem 
är hög. 

Det är därmed viktigt att 
reglera utsläppen av par-
tiklarna i luften eftersom 
dessa kan orsaka olika 
problem. Undersökning-
en i den föregående rap-
porten gjordes i Zambia, 
där koncentrationen av 
partiklarna med en dia-
meter på 2,5 mikrometer 
var fem gånger till tio 
gånger högre än de tidi-

gare uppmätta i övriga 
områden kring cement-
fabriken (ca 1 km från 
den). Sedan jämfördes 
mätningarna med mät-
ningar som genomfördes 
på en plats 18 km från 
området i närheten av fa-
briken. Undersökningen 
kom fram till att det var 
tre gånger vanligare med 
olika andningsproblem 
(som hosta, förekomst av 
slem, akut och kronisk 
bronkit och irritation i 
näsan) på ett avstånd på 
1 km till fabriken än ett 
avstånd på 18 km från 
fabriken. Detta förekom 
trots att bostadsområden 
med liknande socioeko-
nomisk bakgrund jäm-
fördes. Genom att imple-
mentera olika tekniska 
lösningar kan luftkvali-
tén förbättras. 

Vad kan vi lära oss av 
detta?

Problemet måste upp-
märksammas för att 
byggbranschen ska ar-
beta med konkreta lös-
ningar för att hindra den 
globala uppvärmningen i 
så stor utsträckning som 
möjligt. Det är möjligt att 
framställa betong på ett 
mer hållbart sätt jämfört 
med hur det framställs 
idag. Av denna anled-
ning borde samhällspla-
nerare samarbeta med 
byggindustrin och andra 
myndigheter som an-
svarar för infrastruktur 
som vägar och vattenrör 
för att verkligen se över 
tillverkningen av betong 
och cementproduktionen 
samt transporten av ce-
ment. 

Bianca M. - Info Express
hello@infoexpress

Källor: 
“Urbanisering - från land 
till stad”, SCB 
“Fler barn bor i storstä-
der i framtiden”, SCB
“Environmental impacts 
and decarbonization 
strategies in the cement 
and concrete industry”, 
Nature reviews Earth & 
environment
“Concrete: The most 
destructive material on 
Earth”, The Guardian
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■ Du stressar in på ICA, svärmor ska komma på middag. Men 
vilka varor hamnar i din varukorg och varför? Forskare har se-
dan tidigare använt sig av ögonrörelsemätare för att förstå vilka 
produkter i en affär som lockar dig. Men för att komma närmare 
sanningen vill man nu använda sig av nya beräkningsmodeller 
där också hjärnans kognitiva processer spelar stor roll.

När du står i den smala 
gången framför hyllan 
med olika pastasorter 
fattar du ett beslut och 
handen räcker ut och tar 
pastaskruvarna med blå 
förpackning. Men vad lig-
ger bakom detta beslutsta-
gande?

Under de senaste decen-
nierna har forskare börjat 
titta närmre på vad vi läg-
ger märke till när vi fattar 
ett beslut. Men mycket av 
den forskningen har inte 
gjorts i naturliga miljöer, 
utan i laboratoriemiljöer. 
Om du får välja mellan fem 
chokladbitar, vilken väljer 
du? Ögonrörelsemätning 
har gett oss möjlighet att 
förstå konsumentens visu-
ella uppmärksamhet och 
nu vill forskare få ännu 
bättre kunskap genom att 
även analysera hur ögon-
rörelserna är kopplade till 
våra preferenser och hur 
minnet är strukturerat.

- Vi är intresserade av 
faktiska beslut som är 
grundade i vad människ-
an själv vill och då blir 
det plötsligt en helt annan 
sak att tolka denna typ av 
data eftersom chokladka-
kan som är den godaste i 

världen för dig är ju inte 
godast för någon annan. 
Inom forskningen behöver 
vi hoppa ett steg tillbaka, 
säger Annika Wallin do-
cent i kognitionsvetenskap 
vid Lunds universitet som 
länge intresserat sig för 
hur och varför konsumen-
ter fattar sina beslut.

Vad hamnar i kundvag-
nen?
Hon och hennes forskar-
kollega Kerstin Gidlöf, 
doktor i kognitionsveten-
skap vid Lunds universitet 
och expert på konsument-
beteende, har under flera 
år undersökt hur vi fattar 
beslut i verkliga miljöer, 
speciellt i vanliga livs-
medelsaffärer. I affären 
har kunden på sin vanliga 
shoppingrunda fått bära 
mindre smickrande glasö-
gon som registrerat ögon-
rörelserna. Vad tittar kun-
den på och vad hamnar i 
kundvagnen?

Man har inte bara under-
sökt hur produkterna står 
på hyllan eller vilken färg 
och form de har utan även 
kundens egna preferenser. 
Hur mycket spelar priset 
en roll i vilken vara jag 
väljer? Är det viktigt för 

mig att varan har lite sock-
er eller kommer från ett 
visst ursprungsland?

När vi stiger in på ICA 
efter en lång arbetsdag 
styrs stegen mycket efter 
vårt mål med besöket. Hur 
mycket än affären försöker 
fånga din uppmärksamhet 
med lockvaror eller stora 
hyllor fyllda med samma 
typ av varor konkurrerar 
det med våra egna värde-
ringar av varan. Framför 
den breda hyllan med kaf-
fe och te finns det ett oö-
verskådligt antal förpack-
ningar. Lockas jag av en 
snygg design på kaffepa-
ketet, det ekologiska téet 
från Sri Lanka som kostar 
en slant eller extrapriset 
på en kaffesort från Gäv-
le? Hur väl valet av en pro-
dukt som läggs ner i varu-
korgen motsvarar kampen 
mellan yttre visuella fak-
torerna och det kunden 
själv anser är viktigt vill 
forskarna analysera med 
hjälp av en beräkningsmo-
dell för uppmärksamhet 
och minne.

Utveckling av modell
I forskningsteamet ingår 
även Christian Balkeni-
us, professor och pionjär 

Vad händer i hjärnan när du fattar ett beslut? 
Ny forskning visar vägen

inom kognitionsveten-
skap och Trond Tjöstheim, 
doktorand i kognitionsve-
tenskap, både vid Lunds 
universitet. Tillsammans 
med Annika Wallin och 
Kerstin Gidlöf använder 
de en modell som visar 
hur kognition är organi-
serad och hur uppmärk-
samhetsprocesser och 
minnesprocesser funge-
rar. Med finansiering från 
eSSENCE, ett av Lunds 
universitets strategiska 
forskningsområde, kan 
forskarna komma igång 
att titta på hur de tekniskt 
kan utveckla modellen. 
Vad händer inne i hjärnan?  
Till detta arbete krävs en 
superdator och tålamod.

- Från vår tidigare forsk-
ning har vi nu en stor 
mängd data och många 
komponenter som kan 
plockas ihop. Varje gång 

du tittar på något i affären 
har vi en datapunkt i våra 
experiment när det gäller 
mänskligt beteende på 
plats. Vi är intresserade av 
samspelet mellan inre och 
yttre faktorer.

Detta komplexa och unika 
experimentdata hoppas 
forskarna ska visa om det 
finns vissa faktorer som 
är avgörande för vad som 
händer inne i hjärnan vid 
ett beslut och då kunna 
göra uppföljande under-
sökningar.

- Den visuella röran i en 
affär har inte tidigare va-
rit kopplad till värderingar 
och beslutsfattande. Den-
na forskning är en viktig 
pusselbit för att fortsätta 
att förstå att beslut inte 
händer i ett vakuum utan i 
komplexa miljöer, berättar 
Annika Wallin.

Hon har länge varit intres-
serad av våra vardagliga 
beslut som man gör ofta 
och därför övar upp och 
menar att det är en viktig 
nyckel till att analysera 
hur folk tänker kring be-
slut och beslutsfattande.

- Vi forskare behöver ut-
veckla skärningspunkten 
mellan vilka inre och yttre 
faktorer det är som ligger 
bakom ett val. Vad händer 
egentligen när du ska gå 
och köpa pasta, vad hän-
der med läkaren när han 
möter en patient, hur tar 
vi emot fakta kring Covid 
19? Människan är en kom-
plex varelse och det finns 
mycket runt omkring som 
påverkar individen. Jag 
vill förstå den dynamiken 
mer.

Info Express
hello@infoexpress.se
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AI är en viktig del av den 
digitala omvandlingen av 
samhället. Det är svårt att 
föreställa sig ett liv utan 
användningen av AI i 
många varor, tjänster och 
förändringar i arbetsli-
vet, näringslivet, finans, 
hälsa, säkerhet, jordbruk 
och andra områden. AI 
är också centralt för EU:s 
gröna giv (The Green 

Deal) och den ekonomis-
ka återhämtningsplanen 
efter covid-19.

EU håller på att utarbeta 
sina första regler för att 
hantera de möjligheter 
och risker AI medför. Det 
största fokuset ligger på 
att bygga ett förtroende 
för AI inklusive hante-
ringen av AI:s potentiel-

■ Ta reda på hur ledamöterna vill utforma EU:s lagstiftning om 
artificiell intelligens (AI) – för att främja innovation och samtidigt 
garantera säkerhet och mänskliga rättigheter.

AI-regler: Vad vill Europaparlamentet lagstifta om?
Hur parlamentet arbe-
tar med AI-lagstiftning-
en
Parlamentet behandlar 
kommissionens förslag, 
som presenterades den 21 
april 2021, och som ska 
göra Europa till ett glo-
balt nav för pålitlig AI.

Inför kommissionsförsla-
get inrättade parlamentet 
ett särskilt utskott för att 
analysera konsekvenser-
na av artificiell intelli-
gens på EU:s ekonomi.
- Europa måste utveckla 
AI som det går att lita på, 
utan fördomar eller dis-
kriminering, som är för 
det allmännas bästa, och 
samtidigt möjliggör för 
näringsliv och industri 
att blomstra och genere-
ra ekonomiskt välstånd, 
sade den nya utskotts-
ordföranden Dragoș Tud-
orache.

Den 20 oktober 2020 
godkände parlamentet 
dessutom tre betänkan-
den som beskriver hur 
EU bäst kan reglera AI 
för att främja innovation, 
etiska standarder och för-
troende för teknik.

Parlamentsledamöter-
na påpekade att reglerna 
måste vara människo-
centrerade. I betänkandet 
föreslås hur säkerhet, öp-
penhet och ansvarsskyl-
dighet kan garanteras och 
hur man förhindrar par-
tiskhet och diskrimine-
ring, främjar socialt och 
miljömässigt ansvar och 
säkerställer respekt för 
de grundläggande rättig-
heterna.

– Invånarna står i cen-
trum för förslaget, sade 
föredragande Ibán Garcia 
del Blanco (S&D, Spa-
nien) vid en presskonfe-
rens.

Axel Voss (EPP, Tysk-
land) förklarade att syf-
tet med ett system för 
civilrättsligt ansvar för 

AI är att bygga upp för-
troende genom att skydda 
invånarna och samtidigt 
uppmuntra till innovation 
genom att ge företagen 
rättssäkerhet.

– Vi kämpar inte för en 
revolution: Det bör fin-
nas enhetliga regler för 
företagen och befintlig 
lagstiftning bör beaktas, 
sade han.

När det gäller upphovs-
rätten betonade par-
lamentet vikten av ett 
effektivt system för vida-
reutveckling av AI, även 
frågan om patent och nya 
kreativa processer.

– En av de frågor som 
måste lösas är vem som 
har upphovsrätten till 
något som helt och hål-
let utvecklats av AI, sade 
Stéphane Séjourné (Re-
new, Frankrike).

Den 20 januari 2021 fö-
reslog parlamentet rikt-
linjer för militär och 
icke-militär användning 
av AI. Särskilt på områ-
den som militär, rättsvä-
sende och hälsa får AI 
”aldrig ersätta eller avlas-
ta människor från deras 
ansvar”, sade föredra-
ganden Gilles Lebreton 
(ID, Frankrike). Ledamö-
terna betonade behovet 
av mänsklig tillsyn över 
AI-system som används 
inom försvaret, och upp-
repade parlamentets 
uppmaning att förbjuda 
AI-baserade autonoma 
dödliga vapensystem.

Parlamentet arbetar 
med en rad frågor som 
berör AI:
Den 19 maj 2021 godkän-
de parlamentet ett betän-
kande om användningen 
av AI inom utbildning, 
kultur och den audiovisu-
ella sektorn, som kräver 
att AI-tekniken utformas 
på ett sätt som inte un-
derbygger sociala eller 
kulturella fördomar eller 

fördomar kring kön, och 
som skyddar mångfald.
- Artificiell intelligens 
måste tränas upp att inte 
återskapar diskrimine-
ring sade föredragande 
Sabine Verheyen (EPP, 
Tyskland).

En dag senare uppma-
nade parlamentarikerna 
EU-kommissionen att vi-
dare tackla utmaningarna 
med den digitala omställ-
ningen, med fokus på AI 
som en teknik som kan 
möjliggöra och stödja 
Europas offentliga och 
privata sektorer i den di-
gitala omställningen.
- För att fullt ut dra nytta 
av AI:s möjligheter mås-
te vi ge vårt näringsliv 
och våra uppstartsföretag 
utrymme för innovation 
och hjälp med investe-
ringar, sade föredragan-
de Deirdre Clune (EPP, 
Irland).

Den 6:e Oktober 2021 
krävde parlamentsleda-
möter att starka skydds-
mekanismer bör inrättas 
för AI som används för 
polisiärt arbete.

För att motverka diskri-
minering och att upp-
rätthålla algoritmers 
insynskrav, uppmanade 
social demokratiska Pe-
tar Vitanov (S&D, Bul-
garien) ett permanent för-
bud på AI som används 
för ansiktsigenkännings-
teknik av individer på all-
män plats.

- Det är inte frågan om 
AI-system har potential 
att resultera i rasdiskri-
mination. Vi vet faktiskt 
redan att så är fallet, sade 
han.
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la inverkan på individer, 
samhället och ekonomin. 
Samtidigt kan AI skapa 
en miljö där europeiska 
forskare, utvecklare och 
företag kan blomstra. 
EU-kommissionen vill 
öka både de privata och 
offentliga investeringarna 
i AI-teknik till 20 miljar-
der euro per år.

■ Idag saknas åtminstone 200 miljoner kvinnor i världen på grund av att flickor systematiskt väljs bort. Värst är det i Indien, som har 
ett underskott på 50 miljoner kvinnor. Hur kan man göra motstånd mot köns- selektiva praktiker och ändra människors värderingar 
kring kön? Det är vad forsknings- projektet Genocide, Gendercide and Resistance undersöker.

Kvinnorna som inte finns

Trots att könsselektiva 
aborter är förbjudna i In-
dien förefaller de i prakti-
ken öka över tid, berättar 
forskningsledaren Mikael 
Baaz, professor i interna-
tionell rätt.

– Många flickfoster abor-
teras idag just på grund av 
de är flickor. Det är heller 
inte ovanligt att flickbe-
bisar förgiftas eller van-
vårdas till döds.
I Indien tillmäts flickor 
ofta lägre värde än pojkar, 
oavsett vilken social eller 
religiös grupp familjen 
tillhör, förklarar Mona 
Lilja, professor i freds- 
och utvecklingsforskning.

– Man skulle kunna tro att 
den upplysta medelklassen 
tänker annorlunda men så 
behöver det inte alls vara. 
Ett skäl till att flickor pri-
oriteras bort är att de, när 
de gifter sig, förväntas ha 
med sig en hemgift. För 
en medelklassfamilj kan 
det handla om ganska be-
tydande summor. Ett an-
nat problem är arvsrätten, 
som riskerar att förmö-
genhet och egendom delas 
på ett för indiska familjer 
icke önskvärt vis. Utöver 
detta räknas en hustru ha 
förpliktelser mot sin ma-
kes föräldrar och familj 
snarare än sin egen ur-

sprungsfamilj, exempelvis 
när det gäller att ta hand 
om hans föräldrar när de 
blir gamla. Eftersom so-
cialförsäkringssystemet i 
Indien är begränsat är en 
bedömd risk med döttrar 
att föräldrarna står utan 
hjälp på ålderdomen.

Kvinnounderskott får 
kvinnor att värderas lägre

Ett kraftigt kvinnounder-
skott hade kunnat innebä-
ra att kvinnor börjar vär-
deras högre. Men det är 
snarare tvärtom, förklarar 
doktoranden Filip Strand-
berg Hassellind.

– Istället ökar både prosti-
tution och trafficking från 
bland annat Nepal och 
Burma. Ibland används 
uttrycket ”from womb to 
tomb”; kvinnors utsatthet 
börjar redan i livmodern 
och fortsätter ända fram 
till graven.
Samtidigt är Indien ett 
komplext land där olika 
traditioner, uppfattningar, 
rörelser och motrörelser 
pågår samtidigt, påpekar 
Mikael Baaz.

– Den som besöker Indien 
kan inte undvika att lägga 
märke till de stora kon-
trasterna: Man kan besöka 
den mest toppmoderna bu-

tik för att sedan plötsligt 
snubbla över en tiggare på 
gatan utanför, för att i näs-
ta stund bli nedtrampad 
av en elefant. Samma sak 
gäller de olika idéström-
ningar som finns i landet: 
Många starka krafter vill 
öka kvinnors inflytande, 
utbildning och position i 
samhället men samtidigt 
finns också oerhört kon-
servativa riktningar som 
drar åt motsatt håll.

Ett exempel på en gräsrot-
srörelse som försöker ska-
pa uppmärksamhet kring 
kvinnans situation är the 
50 Million Missing Cam-
paign som aktivisten Rita 
Baberji startade 2006. 
Också många konstnärer 
gör motstånd; ett av de 
mer uppmärksammade ex-
emplen är regissören Ma-
nish Jhas film Matrubhoo-
mi från 2003, som handlar 
om en framtid där det helt 
enkelt inte finns några 
kvinnor.

Gemensam kunskaps-
produktion
Forskningsprojektet inne-
bär bland annat intervjuer, 
eller snarare samtal, med 
olika grupper i Indien, 
både företrädare för civil-
samhället och akademi-
ker. Det blir en gemensam 
kunskapsproduktion kring 

problemet och vad man 
kan göra åt det. Uppfatt-
ningarna om vilken typ 
av motstånd som fungerar 
bäst kan dock skilja sig 
ganska mycket åt.

”Ett skäl till de olika åsik-
terna är att relationen 
förövare och offer är så 
komplex.”

– Ett skäl till de olika åsik-
terna är att relationen för-
övare och offer är så kom-
plex, berättar Mona Lilja. 
Det handlar om väldigt 
grymma praktiker som 

drabbar kvinnor men sam-
tidigt kan kvinnorna själ-
va vara med och upprätt-
hålla förtrycket. Det gör 
det svårt att agera utan att 
förvärra offrens situation 
ytterligare. Ökad kun-
skap om hur omfattande 
problemet är kan vara ett 
steg på vägen. 50 miljoner 
saknade kvinnor är ju en 
enorm siffra!

Att arbeta med frågorna 
på marknivå
Ett annat sätt är att arbeta 
aktivt med dessa frågor på 
marknivå och inte bemöta 

dem med en övertro till 
rätten, menar Filip Strand-
berg Hassellind.

– Det är svårt att ändra 
seder, bruk och föreställ-
ningar om hur man bör 
leva. Vi inom projektet 
tror inte att högre straff är 
rätta vägen framåt. Istället 
måste en attitydföränd-
ring till samt en insikt om 
att när sådana här saker 
sker i ett samhälle påver-
kas alla medborgare.
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HOROSKOP - NOVEMBER 2021 
Vädur
Inre styrka, spontan energi, självförtroende.
   I November kommer Väduren att fokusera på ekonomi. 
Du kommer att försöka utveckla olika sätt att uppnå en 
högre inkomst och spara lite pengar. Du kan underskat-
ta situationen och agera hastigt, så tveka inte att be om 
råd från någon du litar på. Hösten är också riskfylld när 
det kommer till hälsa. Kroppen anpassar sig långsamt 
till övergången mellan årstiderna, och du bör hjälpa den. 
Se till att ta hand om dig själv och lägg inte ner alltför 
mycket kraft vid olika saker. Runt mitten av November 
ökar risken att du kan få migrän och tandvärk.
   Varje Vädur visar sin oförsonlighet i november. Allt 
du vill ha får du. Du är inte rädd för att spela kallham-
rad, men om du inte är försiktig kan du skada någon du 
verkligen älskar.
        
Oxen 
Stark och envis, men praktisk och beslutsam.
   I November kommer Oxen att ha tendens till att fly 
från sina ansvarsuppgifter och förändra sin livsstil. Det-
ta behöver ju inte automatiskt vara något negativt eller 
positivt. Överväg alla fördelar och nackdelar samt de 
personer som kan komma att påverkas. Om du försöker 
komma undan problem, tänk på om springa iväg verkli-
gen hjälper eller bara sätter problemet ur spel en kortare tid.
Under den här månaden kommer fullmånen att vara i 
Oxens position, så var särskilt vaksam med dess effekter 
på din hälsa. Du bör undvika någon form av operation 
eller ansträngning och du bör se till att spendera mer tid 
till avkoppling.
   Ankomsten av november ger dig mycket mental energi 
som hjälper dig att acceptera massor av information utan 
att bli trött. Oxen ska använda denna energi i sitt arbete, 
där det hjälper honom att uppnå stor framgång. Men var 
försiktig, eftersom stress kan orsaka hälsoproblem.
                     
Tvillingarna
Kommunikativ och artig karaktär med ett sinne för hu-
mor och kreativitet.
   November är julsäsongen för tvillingar. Du borde inte 
vänta till sista minuten. Genom att undvika feber före 
jul, kan du behålla ditt mentala välbefinnande som också 
kommer att vara avgörande för dig under de komman-
de veckorna. Du kommer att vara mycket reserverad, 
ansvarsfull och ekonomiskt sparsam med vad du kom-
mer att spendera pengar på under denna tid, vilket kan 
stärka din redan starka finansiella stabilitet, bland annat. 
Du bör dock inte snåla på kvaliteten av maten som din 
kropp behöver före helgerna och för din mentala utveck-
ling, till exempel i form av utbildningar.
   November väcker allvar och bringar det till ditt liv. 
Under denna period kan Gemini glömma ilska, passion 
och entusiasm, så det är möjligt att andra människor 
uppfattar det som orimligt. Det enda som är värt att 
kämpa för är rättvisa. Du står upp för andras rättigheter 
och du stör inte med något annat.
        
Kräftan 
Emotionell men mottaglig karaktär, lynnig och avvaktande.
   Kräftan kommer att vara full av energi under November. 
Mars kommer att ha en positiv effekt på dig på många 
sätt. Du kommer att fortsätta sträva mot dina mål idogt 
och energiskt, du kommer att kunna planera din tid väl, 
och du kommer inte att sakna konstnärligt djup.
Hemma, å andra sidan, bör du sakta ner lite. Din partner 
kanske inte kan hålla jämna steg med dig, och det kan 
irritera dig en del. Dessutom kommer du att ha en benä-
genhet för överdriven svartsjuka och possessivt beteende, 
vilket kan orsaka meningslösa meningsskiljaktigheter.
   Kall november kan innebära slagsmål och konflikter i 
ditt liv och det kan vara svårt för dig att hantera. Liksom 
varje Kräfta har du ett mycket känsligt temperament 
och du vill hellre springa bort från sådana situationer till 
böcker och utbildning. Men undertryck inte dina käns-
lor, det kan orsaka allvarliga hälsoproblem.
            
Lejonet
Modig, självförtroende, bestämd och öppen är lejonet.
   I November behöver lejonen mycket avkoppling. Det 
senaste året har inte varit alls enkelt, vilket du kommer 
att märka under denna månad i form av trötthet och brist 
på motivation. Få tillräckligt med sömn eller gå till ett 
spa. Det är ingen tvekan om att kroppen behöver det.
Din prestanda på arbetet kommer inte att vara enaståen-
de, och du kommer att se fram emot årets slut. Undvik 
därför stora karriärförändringar och händelser som du 
kanske inte bör närma dig med dina vanliga åtaganden.

I November känner du dig väldigt trött, trots att det inte 
verkar finnas någon specifik orsak till det. Kanske press-
sen från det gångna året nu kommer ikapp dig. Det har 
trots allt varit ett påfrestande år. Glöm inte att få tillräck-
ligt med vila. Alla personer födda i detta tecken, bor-
de under denna perioden sakta ner och inte oroa sig så 
mycket. Innan du kan glänsa igen, är det nödvändigt att 
ladda batterierna.
             
Jungfrun 
Försiktig, uppmärksam men intelligent och noggrann är 
jungfrun.
   Din åsikt kommer att ha en långtgående påverkan i 
November. Tack vare Merkurius påverkan kommer an-
dra personer lyssna på dig och ta dig på ett väldigt se-
riöst sätt. För många kommer du till och med att bli en 
förebild och få erkännande för dina långsiktiga presta-
tioner. Din kreativitet kommer att skina upp, och tack 
vare denna vilken du kontinuerligt kommer att komma 
upp med sätt att förvåna andra.
Jungfruarna kommer också att vara utmärkta mentorer 
under denna månad. Dina observationsförmåga kommer 
att skärpas, och du kommer snabbt att upptäcka hur sa-
ker faktiskt ligger till. Din förmåga att trösta dina nära 
och kära med bara ord kommer att vara helt otrolig.
   Under den senaste höstmånaden borde Jungfrun vara 
försiktig med stress. Så snart som november kommer, är 
du mer mottaglig för hälsoproblem, särskilt matsmält-
ningsbesvär. Du bör inte överbelasta dig själv i arbetet 
och alternativt kan du prova några avkopplande aktivite-
ter som meditation, morgonyoga eller läsning.
   
       
Vågen
Rättvis, sympatisk, harmoni och intellekt.
   Vågen kommer att påverkas mest av Merkurius och de 
kommer känna sig helt lugna och harmoniska. Du kom-
mer att enkelt kunna lösa alla konflikter som uppstår, 
och alla inblandade kommer att vara extremt tacksamma 
för detta. Tack vare detta kommer din auktoritet att bli 
starkare, och de kommer att betrakta dig som den men-
tor som alltid kommer att kunna ge dem råd.
Dessutom kommer du att känna ett behov av ett erkän-
nande. Chefen värderar dina egenskaper högt; men han 
behöver helt enkelt mer tid. Hans idéer kommer säkert 
att överraska dig, och i slutändan kommer du att veta att 
det var värt mödan att vara tålmodig.
    I november vill Vågen spendera mycket tid till läs-
ning. Merkurius i Skorpionen ger dig mycket mental en-
ergi, så det är lätt för dig att hämta ny information, även 
fram till midnatt. Denna hobby ger dig förmodligen nå-
gon med samma intressen. Vem vet, det blir kanske en 
stor kärlek.
          
Skorpionen 
Observant kämpe, förutseende och empatisk mot andra.
    Du kommer inte att sakna din känsla för humor i No-
vember, och du kommer att underhålla andra med flera 
roliga historier och erfarenheter. Merkurius kommer att 
vara anledningen till att ditt sätt att uttrycka dig kommer 
att vara utmärkta, och du kommer dessutom att kommu-
nicera bra. Å andra sidan så kan du i vissa situationer 
vara alltför uppriktig och cynisk.
Under alla omständigheter så kommer denna period att 
vara perfekt för att studera och vinna mer kunskap. Du 
kommer att vara mycket koncentrerad, och ditt sinne 
kommer att vara outtröttligt. Du kommer förmodligen 
att kolla in flera olika ovanliga ämnen, såsom sex eller 
esotericism och om vårt universum.
    Under kalla och korta dagar, vilket november medför, 
kan nästan alla Skorpioner försvara sig mot depression. 
I dessa situationer kan du förvänta dig stöd från familj 
och dina närmaste vänner. Planera inte några stora fes-
ter; det är bättre att du går på bio eller kopplar av hemma 
genom att spela kort.
      
Skytten 
Målmedveten, energisk och fylld med längtan och an-
strängning.
    I November bör du försöka begränsa användningen av 
olika elektroniska apparater så mycket som möjligt, ef-
tersom det kan påverka din psyke negativt. Även om det 
kan tyckas osannolikt, men sociala nätverk kan drama-
tiskt störa din koncentration och produktivitet. Om du 
har ett viktigt projekt att göra klart, försök då att koppla 
av genom att ta promenader i någon park.
Skyttarnas natur är att vara sparsam och investera i sina 
nära och kära snarare än i deras bekvämlighet. Du bör 

dock behandla dig själv bra denna månad. Det hjälper 
dig att känna dig mer bekväm och dessutom öka på ditt 
självförtroende.
    Skytten är naturligtvis ett mycket socialt tecken, så 
han gillar att ha kul. Så det är inte ett problem att kom-
mande november driver honom ut till att träffa folk. Men 
avgörande är, tvinga dig inte in i någonting, speciellt om 
du inte mår bra. En liten förkylning kan leda till stor 
influensa.
       
Stenbocken
Konservativa stjärntecken är praktiska, försiktiga, envi-
sa och allvarliga.
     Även om de flesta av befolkningen kommer att vara 
på dåligt humör under November, kommer det vara mot-
satta fallet hos Stenbockar. Även om detta år har varit 
tufft, kommer du att börja tänka på de små saker som gör 
dig lycklig. Ditt liv ska vara i fullständig balans, vilket å 
andra sidan är en sorts kliché.
Venus kommer förmodligen att ge dig en stark längtan 
att behandla dig själv, och du kommer att tendera att 
spendera mer pengar än vanligt. Då och då är det är ju 
inte alls dåligt. Men om det innebär att göra slut på dina 
besparingar, så bör du tänka efter en gång till innan du 
köper den.
    Om du fortfarande inte har hittat tid för höststäd-
ning är november den bästa tiden. Stenbocken kan få en 
känsla av att något är fel i sitt liv. Men om du sätter din 
systematiska karaktär i ditt praktiska liv kan du helt en-
kelt organisera dina egna tankar. Det finns inga viktiga 
förändringar i ditt arbete eller relationer.
           
Vattumannen 
Själfull och romantisk med en känsla för experimentering.
    I November kommer Saturnus påverkan att visa sig 
vara mycket stark. Även om det inte är normalt för dig, 
så kommer du att försöka distansera dig så mycket som 
möjligt från personer runt omkring dig. Du kommer inte 
att vara speciellt intresserad av andras problem efter-
som du nu kommer att fokusera först och främst på dina 
egna tankar. Melankoli i slutet av året kommer att tankar 
komma om mål som du (inte) har uppnått.
Du kommer att försöka kompensera för ditt dåliga hu-
mör och själv underskattning genom att köpa mer fastig-
heter. Oavsett om det handlar om mindre ägodelar eller 
fastigheter, kommer du inte att kunna sluta köpa mer, 
och du köper i princip allt som du kommer över.
    November kommer förmodligen att ge dig massor av 
arbetsuppgifter. Varje Vattuman bör vara försiktig i den 
här perioden, för att han kan överskatta sin styrka. Du 
hittar nödvändig vila i dina favoritaktiviteter på fritiden 
eller i familjen och dina vänner, som du inte bör försumma.
       
Fiskarna 
Blygsam och känsligt stjärntecken, de har stark själv-
uppfattning och inspiration.
     Du kommer att vara närmare din familj under November. 
Men glöm inte släktingarna utanför din innersta famil-
jekrets eftersom du inte har sett dem på lång tid nu. Du 
kommer att vara i ett perfekt humör för att bygga upp 
relationer igen, och ni skulle alla gilla att komma ihåg 
gamla minnen. Pinsamma situationer kommer inte att 
göra dig något, och du kommer inte ens bry dig om job-
biga personer.
I mitten av November kommer månen att vara i Fiskar-
nas position, och därför kommer det att ha en stor effekt 
på dig. Det finns en ökad risk för skador på fötter och 
ben, så det bästa är att stanna hemma och inte utöva någ-
ra krävande sporter.
    November kan i dig väcka en tendens till possessivt 
och avundsjukt beteende. Det kan distrahera Fiskarna i 
arbetet, trots att de arbetar med entusiasm. Var inte be-
kymrad över det och ta reda på saker; till exempel under 
sportaktiviteter. Sport hjälper dig att hålla dig i form och 
förbättra din hälsa.

Källa: skyhoroskop.se  
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■ Vad tjänar yrkesfiskare på att låta miljöcertifiera sina fartyg för fångst 
av havskräftor? Kanske blir det lättare att nå ut på vissa marknader, för 
det pris fiskaren får är inte högre när havskräftan är MSC-märkt. Det 
visar en ny studie från Agrifood Economics Centre, ett samarbete mel-
lan Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och Sveriges lantbruks-
universitet (SLU).

Ingen ekonomisk vinst för yrkesfiskarna när havskräftor 
blir MSC-certifierade

Marine Stewardship Council 
(MSC) certifierar fisk och 
skaldjur för att bidra till le-
vande hav och hållbart fiske. 
I en ny rapport undersöker 
forskarna Cecilia Hammar-
lund och Anna Andersson 
om MSC-certifiering av det 
svenska fisket av havskräf-
ta har gjort att yrkesfiskare 
får bättre betalt eller säljer 
mer än tidigare. Med hjälp 
av statistisk analys har fors-
karna jämfört certifierade 
fiskefartyg med fartyg som 
inte är certifierade.

– Vår analys fokuserar på 
fartygen som certifierade sig 
direkt när MSC-certifiering-
en infördes 2015. Vi följer 
de fartygen och en kontroll-
grupp med icke-certifierade 
fartyg under perioden janu-
ari 2012 till januari 2018, 
säger Anna Andersson, ut-
redare vid Agrifood Econo-
mics Centre.

Ingen generell effekt på 
priserna
Resultaten visar att det inte 

finns någon effekt på vare 
sig pris eller såld kvantitet 
av MSC-certifiering när 
hela tidsperioden analyse-
ras. Denna slutsats gäller 
för alla fartyg som fiskar 
havskräfta, alltså för både 
storskaligt fiske med trål 
och småskaligt fiske med 
bur.

– Vi kunde inte hitta någon 
generell effekt av MSC-cer-
tifiering på hur mycket hav-
skräftor man säljer eller till 
vilket pris. Däremot ser vi 
att fiskarna fick bättre betalt 
de första månaderna efter 
att certifieringen infördes, 
men den effekten försvin-
ner med tiden, säger Cecilia 
Hammarlund, utredare vid 
Agrifood Economics Centre.

Trålare och burfiskare påver-
kas dock olika av MSC-cer-
tifiering. Trålare fick en stör-
re initial prisökning medan 
burfiskare fick en större ef-
fekt på sålda kvantiteter men 
endast under delar av den un-
dersökta tidsperioden.

Uppköparna kan ställa krav
Hur kan resultaten förkla-
ras? Det verkar alltså inte 
som att yrkesfiskarna tjänar 
mer pengar på sina hav-
skräftor i långa loppet, ge-
nom att MSC-certifiera sina 
fartyg. Ju fler som certifie-
rar sig, desto svårare blir 
det att ta ut ett högre pris 
för sin produkt. Trots detta 
fortsätter fartyg att certi-
fiera sig och det finns inga 
tecken på att fartyg lämnar 
certifieringen efter en tid. 
Det kan alltså finnas andra 
skäl för fartyg att certifiera 
sig, menar forskarna.

– I värdekedjor där köpa-
re har mycket makt är det 
inte ovanligt att uppköpare 
kräver certifiering av pro-
ducenterna. Det kan då bli 
nödvändigt för fiskarna att 
certifiera sina fartyg för att 
ens kunna nå vissa delar av 
marknaden. Vi har i inter-
vjuer med representanter 
för uppköpare och produ-
center sett att trycket på att 
vara MSC-certifierad för de 

som fiskar havskräftor har 
ökat över tiden. Till exempel 
kräver svenska Coop att alla 
frysta havskräftor de köper 
ska var MSC-certifierade, 
säger Cecilia Hammarlund.

För burfångade kräftor syns 
inte samma mönster, efter-
som de ofta säljs direkt till 
restauranger.
– Det verkar alltså finns 
två olika marknader för 
havskräftor i Sverige och 

kraven på MSC-certifie-
ring skiljer sig åt mellan 
dem. Trålade havskräftor 
säljs främst i stora kvan-
titeter till grossister där 
MSC-certifiering har blivit 
allt viktigare. Burfiskade 
havskräftor av hög kvalitet 
säljs främst till restaurang-
er och mindre fiskhandlare 
och där är MSC-certifiering 
inte avgörande, säger Anna 
Andersson.
AgriFood Economics Cen-

tre är ett samarbete mel-
lan Ekonomihögskolan vid 
Lunds universitet och Sve-
riges lantbruksuniversitet 
(SLU).
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■ Hallå där Johannes Messinger, professor vid institutionen för 
kemi, som forskar på en ny metod för att framställa fossilfri 
ammoniak (NH3). Varför är det viktigt?

”I framtiden kan bönderna producera sitt eget bränsle”

– Ammoniak används i sto-
ra mängder och är en hu-
vudkomponent i produktio-
nen av gödningsmedel och 
olika kemikalier. Mindre 
känt är att det också kan an-
vändas för långtidslagring 
av väte och som bränsle. 
Idag framställs ammoniak 
huvudsakligen från kväv-
gas från luften och vätgas 
som utvinns från naturgas 
(metan), som släpper ut kol-

dioxid i atmosfären.

Vilka metoder använder ni?
– Vi arbetar på att utveckla 
en elektrokemisk metod där 
kvävgas och vatten förenas 
direkt till ammoniak utan 
vätgas som mellanprodukt. 
Den enda biprodukten blir 
syre. För att göra proces-
sen verkligt hållbar bör den 
drivas av solenergi och de 
katalysatorer som krävs för 

att ombilda vatten och kväve 
till ammoniak bör bestå av 
vanligt förekommande äm-
nen som järn, mangan och 
syre. Vi förväntar oss att den 
här direkta processen kan bli 
mer effektiv och att den kan 
användas i mindre enheter.

Vilka är svårigheterna?
– Så här långt har vi lyck-
ats skapa goda förhållanden 
där kvävgas kan omvandlas 

till ammoniak, men pro-
duktionstakten är väldigt 
låg. Nu har vi påbörjat den 
andra fasen i projektet där 
vi strävar efter att utveckla 
nya och kraftfullare kata-
lysatorer som ska göra det 
möjligt att producera am-
moniak effektivt under de 
omgivande förhållandena. 
Metoden är inspirerad av 
enzymet nitrogenas som 
utför exakt den här reak-
tionen. Vi vill bli minst lika 
bra som enzymet, men an-
vända en process som drivs 
mer direkt av solljus och är 
tekniskt tillämpbar. 

Vad hoppas du av framti-
den när det gäller ert sätt 
att producera ammoniak?
– Jag tror att de huvudsak-
liga fördelarna är att det 
kan byggas små och lokala 
enheter för koldioxidneu-
tral ammoniakproduktion. 
Det kan spara in transporter 
och göra lagring av solen-
ergi för lokalt bruk möjligt 
under sommaren och som 
sedan kan användas under 
vintern. En viktig aspekt 
är att en sådan möjlighet 
skulle göra ett framtida 
system för förnybar energi 
mer motståndskraftigt. Till 

exempel skulle lantbrukare 
som ofta har stora byggna-
der kunna placera solcel-
ler på taken och använda 
överskottet av elektricitet 
för ammoniakproduktion. 
Ammoniaken kan de sedan 
lagra och omvandla tillbaka 
till elektricitet genom spe-
ciella bränsleceller när de 
så behöver, eller så kan de 
använda ammoniaken som 
bränsle till sina traktorer 
eller till att framställa göd-
ningsmedel.
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BIld av Mabel Amber, who will one day från Pixabay

Xtakes.se lanserar X-Friday som kommer den sista fredagen varje 
månad. Missa inte de exklusiva erbjudanderna på X-Friday. Spara 
pengar när du handlar under en begränsad tid. Erbjudandet är 
tillgängliga för olika produkter från alla kategorier. Det kan även 
finnas en rabattkod på allt.
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Helt nya BAYON: 
• Rymlig kupé
• Säkerhet i toppklass
• Låg ägandekostnad 
• Alltid 5 års nybilsgaranti

Pris från 174 900 kr
Privatleasing från 2 395 kr/mån

BAYON: 5,3-5,6 l/100 km, CO2 120-127 g/km (WLTP). 
Bilen på bilden visas med extrautrustning. Pris exkl. 
ev. metalliclack. Vi reserverar oss för prisändringar och 
ev. tryckfel. Ovanstående privatleasingexempel gäller 
t.o.m. 2022-02-28 och är baserat på 36 mån leasing, 
månadskostnader inkl. moms exkl. uppläggnings- och 
aviavgift. Rörlig ränta. Max körsträcka 1 000 mil/år, 
övermil debiteras. Service ingår under avtalstiden max 
3 000 mil. Sedvanlig kreditprövning sker.
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Helt nya BAYON är elegant, bekväm och rymlig – en modern crossover med upphöjd 
förarposition som ger dig stor frihetskänsla och fantastisk överblick av din omgivning. 
Perfekt för dig som är redo för nya perspektiv! Och tack vare klassledande säkerhets- och 
uppkopplingsfunktioner tillsammans med bränslebesparande mildhybridteknik är BAYON 
precis lika effektiv och trygg att köra som den ser ut att vara. På köpet ingår givetvis 5 års 
nybilsgaranti med fri körsträcka, så att du kan njuta av ett bekymmersfritt bilägande.
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