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Robotassistenter - en underlättnad 
eller en allvarlig risk?                  A2

Det blir allt vanligare att äga en robot vars syfte är att underlätta 
vardagen för personen som äger den. Men vilka fördelar finns det 
med dessa robotar, och medför de några risker för människorna?
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Samtidsspaning: ”Om 20-
30 år kan Sverige vara 
helt självförsörjande på el 
från vatten, vind och sol”

Kravet på nollutsläpp av kol-
dioxid har fått flera att vända 
blickarna mot kärnkraften.    A3

Världspremiär i det 
kraftfulla lasersystemet

Sekulär stagnation: Det är dags att 
erkänna att Larry Summers hade 
rätt om den globala tillväxtfällan    A7
I ett inflytelserikt tal på In-
ternationella valutafondens 
huvudkontor i Washington-
hösten 2013 menade USA:s 
förre finansminister Larry 
Summers att den globala 
ekonomin befinner sig i en 
långsiktig nedgångsperiod. 
Med hänvisning till en tidi-
gare misskrediterad teori från 

30-talet om så kallad sekulär 
stagnation hävdade Summers 
att det kan ha blivit så gott 
som omöjligt att stimulera 
tillväxt genom det urgamla 
tricket att sänka räntan för 
att öka investeringarna och 
konsumtionen. Enligt honom 
finns lösningen i stället i större 
statliga satsningar.        

Inför fem dagars frivillig ledighet 
för gymnasieelever                          A4

“Världspremiär i det kraftfulla 
lasersystemet (HPSL, High-
Power Laser System), projektet 
startat av Ljusinfrastukturen av 
Kärnfysikcentrumet har nått 10 
petwatt den 7:e mars”                  A6
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Samtidsspaning: ”Om 20-30 år kan Sverige 
vara helt självförsörjande på el från vatten, 
vind och sol”
Kravet på nollutsläpp av koldioxid har fått flera att 
vända blickarna mot kärnkraften. Men enligt Lars 
J Nilsson, professor i miljö- och energisystem, är 
kärnkraften överspelad. Ny kärnkraft klarar inte 
konkurrensen från snabbväxande vindkrafts- och 
solcellsteknik. Klimatdebatten är också onödigt 
polariserad, anser han.

Det är en missuppfattning att IPCC rekommenderar kärnkraft, enligt Lars J Nilsson. Bild: 
Sten-Åke Stenberg/MostPhotos.

Var tycker du om klimatdebatten just 
nu? 
 – Den går delvis i fel riktning. Det 
är lätt att få intrycket att inget görs, 
vilket är fel. Det görs ganska mycket 
i Sverige och Europa. Fokuseringen 
på individens ansvar blir också opro-
portionerligt stor. Det gör att klimat-
frågan reduceras till en kritik av oli-
ka livsstilar. Det krävs politik för att 
göra befintliga system och strukturer 
fossilfria. Den reduktionsplikt som 
föreslås av flygbränsleutredningen är 
ett aktuellt exempel.

Men de individuella valen är ofta 
beroende av en större spelplan och 
olika regelverk. Bör palmolja och 
brasilianskt kött förbjudas, för att ta 
två exempel? 
– Här är vi begränsade av frihan-
delsregler. Vi kan förbjuda import 
av produkter som innehåller giftiga 
ämnen, men inte förbjuda produkter 
som produceras med höga utsläpp. 
Men jag är ganska säker på att kli-
mat och hållbarhet kommer att få allt 
större utrymme i handelspolitiken.  
Palmolja och kött är bra exempel där 
individen kan ta ansvar i väntan på 
bättre politik.

Vissa debattörer förmedlar bilden av 
en stundande apokalyps. Kommer 
mänskligheten att gå under?
– Det har jag svårt att tro, människan 
är anpassningsbar, men det kan bli 
mycket onödigt lidande och enorma 
kultur- och naturvärden kan gå förlo-
rade. Jag är ganska övertygad om att 
Sverige och Europa med den rörelse 
framåt och vilja som finns kan nå må-
let med nollutsläpp till år 2050.

Men vad hjälper det, om befolk-
ningsrika länder såsom exempelvis 
Indien, Kina och Ryssland, inte kla-
rar sådana mål?
– Man ska komma ihåg att Kina är det 
land i världen som installerar absolut 
mest i vind- och solkraft. Nu har vi 
hamnat i ett läge där sol och vind är 
billigare per kWh än både kärnkraft 
och fossilt. Men visst krävs det att 
de stora länderna tar klimatfrågan på 
allvar. Bristande vilja till förändring 
beror oftare på politisk-ekonomiska 
skäl. I Ryssland finns nära band mel-
lan olje- och gasindustrin och den 
politiska eliten, exempelvis. Men det 

vore omoraliskt att inte göra det rätta 
bara för att vissa länder inte gör det.

Koldioxidfrågan har gett kärnkraften 
ett uppsving i debatten. FN:s klimat-
panel IPCC rekommenderar bland 
annat kärnkraft i sin slutrapport. Hur 
ser du det på det?
– Det är en missuppfattning kring 
IPCC. FN:s klimatpanel har inte som 
uppgift att ge rekommendationer, 
den redovisar kunskapsläget. Många 
scenariomodeller har med kärnkraft 
som ett sätt att minska utsläppen, det 
innebär ingen rekommendation. På 
liknande sätt visar många modeller 
att det kan behövas infångning och 
lagring av koldioxid från bioenergi 
för att klara  1,5-gradersmålet. Resul-
taten av dessa modeller beror på en 
lång rad och ibland osäkra antagan-
den om trender, åtgärdsmöjligheter 
och kostnader.

– Det vi ser är att kärnkraften inte 
överlever på en konkurrenssatt el-
marknad. Ny kärnkraft är helt enkelt 
för dyr för att kunna konkurrera mot 
exempelvis snabbväxande sol- och 
vindkraftsteknik.

Lars J Nilsson är professor i miljö- 
och energisystem och forskar bland 
annat på industrins omställning till 
fossilfri produktion inom ramen för 
forskningsprojekten Reinvent, Steps 
och Hybrit. 

Men kolkraften ökade i Tyskland när 
landets kärnkraftverk stängdes ner?
– Under en period ersatte billig kol 
naturgas men trenden är att kolkraf-
ten minskar.  Också där står förny-
bart numera på egna ben, i princip 
utan subventioner. Landet produce-
rar mer el än vad det behöver för sin 
egen förbrukning. En stor utmaning 
i Tyskland idag är att bygga ut kraft-
nätet.

Kan Sverige klara hundra procent 
fossilfri energiförsörjning?
– Ja, det kan vi. Om 20-30 år kan 
Sverige vara helt självförsörjande på 
el från vatten, vind och sol. Fördel-
ningen skulle kunna hamna på 40, 
40, 20 procent. Alltså, tillgång till ren 
energi är i en mening oproblematisk, 
det finns tusentals gånger mer energi 
än vad vi behöver. Det man brottas 

med är andra variabler, såsom ener-
gilagring och utbyggnad av elnäten 
för att undvika effekt- och kapaci-
tetsbrist.

Ja, förnybart varierar som sagt i till-
gång och är svår att lagra. Hur ska 
vind, sol och vatten kunna försörja 
Sverige med el en smällkall, vindstil-
la vinterdag?
–  Tillgången på el måste matcha ef-
terfrågan i varje ögonblick. Är efter-
frågan väldigt hög kan man jämna ut 
den med hjälp av laststyrning. Eller 
så ökar man tillförseln genom lagrad 
energi och import om inte produktio-
nen räcker till.

Ett annat spänningsfält i debatten 
handlar om den mellan miljö och 
klimat. Det kan uppstå målkonflikter 
mellan biologisk mångfald och kol-
dioxidutsläpp. Hur ser du på det?

– För att minska trycket på den biolo-
giska mångfalden handlar det om att 
arbeta för ett mer hållbart jord- och 
skogsbruk i bred mening, och vara 
försiktiga med hur vi tar ut bioenergi. 
Skog och mark är en begränsad resurs 
och måste användas varsamt men vi 
kommer också fortsättningsvis att 
behöva timmer och pappersmassa. 
Denna tillverkning ger restprodukter 
som i sin tur kan användas till pro-
duktion av biodrivmedel.

– Jag önskar att vi kan komma från en 
debatt där två alternativ ställs emot 
varandra. I verkligheten handlar det 
sällan om antingen eller, snarare både 
och. Många lösningar behövs.

Stor tack till Lunds Universitet för med-
givande till publicering av spännande 
och intressanta nyheter. www.lu.se.
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 Protesten började med att Greta stod 
utanför riksdagen i Stockholm istället 
för att gå till skolan i augusti 2018, 
efter skogsbränderna och den väl-
digt varma sommaren i Sverige förra 
året. Detta pågick fram tills valet den 
9:e september, och efter det började 
hon att protestera enbart på fredagar. 
Hon höll ett tal till TEDxStockholm 
samma år där hon beskrev den bak-
omliggande motivationen till hennes 
klimatstrejk, där hon tydliggjorde hur 
hon inte såg media beskriva den glo-
bala uppvärmningen som det allvarli-
ga miljöproblem som det egentligen 
är. 

I sitt tal uttryckte hon att det var 
märkligt att inte se medier rapportera 
om en sådan kris vi befinner oss i idag 
med en mer allvarsam ton, en kritisk 
attityd som fick henne att börja agera. 
Hon kunde inte förstå hur alla betedde 
sig som vanligt, när klimatproblemet 
bara blev grövre och grövre. Den för-
sta protesten började för att Greta an-

# FridaysForFuture 
Greta Thunberg är den första som påbörjade en se-
rie av klimatprotester genom att sätta sig ned utanför 
Stockholms riksdag. Hon är känd för att ha påbörjat 
skolstrejken för klimatet, som har spridit sig över 
hela världen. Initiativet #FridaysForFuture har blivit 
en global trend. Numera sker protester varje fredag 
i över 120 länder, där barn och ungdomar går ut och 
manifesterar istället för att gå i skolan. 

såg att politikerna inte gjorde tillräck-
ligt för att värna om klimatet. Hon 
såg stora kontraster i hur klimathotet 
beskrevs av forskare och experter och 
hur lagstiftningar världen över inte 
gjorde något för att ta hänsyn till kli-
matproblemet. Tanken med att protes-
tera just en fredag var just att det var 
en skoldag, och som Greta uttryckte 
det: “Varför ska vi sitta i ett klassrum 
för att lära oss saker för en framtid 
som vi kanske inte kommer att ha?”.  

Många av de unga som protesterar 
känner att de har lyckats få en egen 
plattform för att kunna få sina röster 
hörda. Vissa uppger att de har fått 
hopp av henne att själva ta tag i de-
ras egna initiativ. Greta själv har sagt, 
som kritik till politiska ledare:  “Jag 
vill att ni får panik. Jag vill att ni 
känner rädslan jag känner varje dag. 
Vi är skyldiga att ge hopp till unga 
människor.” 
I december 2018 blev Thunberg en av 
världens mest 25 inflytelserika tonår-

ingar av den amerikanska tidskriften 
TIME. Hon har hållit tal inför FN 
2018 under deras COP24-konferens 
och har även pratat om klimatet i 
Bryssel inför det ekonomiska utskot-
tet i EU i år. Den 23:e januari höll 
Greta tal i Davos som en fortsättning 

på sin klimatkampanj inför det världs-
liga ekonomiska forumet. Hon har 
även nominerats till Nobels fredspris 
av norska lagstiftare.

Info Express

Diplomati ett sätt att lösa vattenproblemen

Ashok Swain forskar bland annat om internationell samverkan och diplomati kring vattentillgångar. Foto/bild: Mikael Wallerstedt

Världsvattendagen, eller den interna-
tionella vattendagen, är en temadag 
instiftad av FN som uppmärksammas 
den 22 mars varje år. I år ligger fo-
kus på varför så många fortfarande 
inte har tillgång till rent vatten. Ashok 
Swain, professor vid institutionen för 
freds- och konfliktforskning vid Upp-
sala universitet, forskar bland annat 
om internationell samverkan och dip-
lomati kring vattentillgångar.

Förutom att vara professor vid institu-
tionen för fred- och konfliktforskning 
innehar Ashok Swain även en Unes-

co-professur i internationellt vatten-
samarbete och är föreståndare för en 
forskarskola i internationellt vatten-
samarbete vid Uppsala universitet.

Vad handlar din forskning om?

– En del av min forskning är inriktad 
på hur man kan förbättra förhandling-
ar kring vattenfrågor, så kallad “hyd-
ro-diplomacy”. De flesta stora länder 
i världen är ju ofta de som har tillgång 
till de största vattenresurserna, med-
an mindre länder blir förbisedda. Min 
forskning tittar på hur de här mindre 

länderna kan bli bättre på att förhand-
la och samarbeta med internationella 
organisationer för att säkra sin vatten-
tillgång.

Hur kan man förbättra tillgången av 
vatten i fattigare länder?

– Det handlar bland annat om att ut-
bilda diplomater så att de får en ökad 
förståelse för vattenfrågorna, men 
också att få med experter på vatten-
frågor i den diplomatiska processen 
så att de kan tillgodose ländernas be-
hov. En annan aspekt är hur man får 

politiska ledare att förstå värdet av att 
dela med sig av vattenresurserna för 
att skapa goda relationer som de har 
nytta av på längre sikt.

Din forskargrupp förstärks i augus-
ti av professor Laura B Fowler från 
Penn State University, som ska verka 
som gästande Fulbright-stipendiat vid 
institutionen för freds- och konflikt-
forskning under ett år. Hur ska hon 
bidra till ert arbete?

– Hon kommer att bli en del av den 
grupp som jobbar med gränsöverskri-
dande vattenfrågor och rättigheter 
kring vatten. Hon för med sig expert-
kunskaper om de juridiska aspekterna 
av vattendelningsfrågor och hur man 
genomför förhandlingar kring vatten-
resurser.

Läs mer om Världsvattendagen och 
FN:s globala mål för hållbar utveck-
ling där mål nummer sex handlar om 
rent vatten och sanitet.

Stor tack till Uppsala Universitet för 
medgivande till publicering av spännan-
de och intressanta nyheter. www.uu.se.
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Inför fem dagars frivillig ledighet för 
gymnasieelever

Många av mina klasskamrater som 
går andra året på gymnasiet väljer 
att gå ifrån lektioner för att göra fär-
digt skolarbete, medvetet lägga sig 
vid midnatt för att hinna läsa in allt 
till morgondagen eller vakna tidigt på 
morgonen för att hinna göra en del av 
sina inlämningsuppgifter. De skippar 
frukosten, sover dåligt och drabbas 
av en ständig trötthet. Allt detta sam-
tidigt som de får höra att de måste 
göra mer, prestera bättre och vara 
mer delaktiga i alla ämnen. Jag vet 
att vissa tänker att de får skylla sig 
själva, att de inte planerade och räk-
nade med allt i tid och att de inte har 
rätt studieteknik, men det är inte all-
tid man hinner räkna med allt som 
händer i livet och det är inte heller 
säkert att man alltid hinner med att 
göra allting man har för sig att göra.

Den bästa lösningen är att infö-
ra fem dagars frivillig ledighet per 
termin (så länge det inte samman-
träffar med ett bedömningstillfälle, 
exempelvis redovisning eller prov 
den dagen) för alla gymnasieelever 
från och med årskurs ett, som hade 
gjort det möjligt för eleven själv att 
avgöra om hen vill gå till skolan el-
ler inte. Det hade gjort mycket för 
elevers prestation i skolan, hälsa och 
attityd. Fem dagar fördelat på en ter-
min är inte särskilt mycket ledighet 
att bevilja och det hade gynnat fler 
elever som har höga mål eller är mer 
stresskänsliga. Det hade fått många 
elever att kunna prestera bättre, oav-

sett om man tar ledigt för att man 
behöver en paus efter flera prov el-
ler för att man vill ta sin tid med att 
göra färdigt skolarbete hemma.

Man kan påstå att tonåringar har 
lov för att vila, och att man med 
rätt planering kan ta ledigt, men när 
kursbetygen ska sättas och de tunga 
slutproven närmar sig, blir det lätt 
hänt att lov blir en stressig tid där 
man både planerar in läxläsning och 
läser in det man behöver för att inte 
riskera att halka efter när man kom-
mer tillbaka. De allra flesta hinner i 
sådana fall inte slappna av, och det 
får negativa följder för elevens häl-
sa, för att risken för utmattningsde-
pression ökar. För att motverka den 
stressen verkar det rimligt att ge oss 
möjligheten att ta ledigt för att foku-
sera på studier.

Paradoxalt nog kan man också på-
stå att det blir svårare för eleverna 
som tar ledigt ett par dagar att hin-
na ikapp senare när de är tillbaka i 
skolan, eftersom de har gått miste 
om undervisningstimmar. Detta kan 
motbevisas med ett exempel: Vi sä-
ger att en elev inte riktigt förstår ge-
nomgången under en matematiklek-
tion. Den här eleven går visserligen 
igenom sina anteckningar och ett 
fåtal uppgifter i boken, men hinner 
inte riktigt förstå allt för att annat, 
som ett viktigt prov som kommer 
den veckan, prioriteras före mate-
matiken. Detta medför att eleven 

kommer att ha svårare att hänga 
med nästa matematiklektion. Ef-
tersom alla återkommande koncept 
inom ett ämne bygger på varandra, 
blir det lättare för eleven att hinna 
ikapp i ämnet (och möjligtvis andra 
ämnen) om hen tar ledigt en dag och 
verkligen försöker förstå konceptet 
från början. Detta medför att allt 
som senare kommer tas upp i ämnet 
baseras på sådant eleven redan har 
gått igenom och kan, och det under-
lättar inlärningen.

Man kan även hävda att studiedagar 
är tillräckligt med tid utöver helger 
och lov för att få elever att preste-
ra så bra som möjligt och göra bra 
ifrån sig på olika skoluppgifter, men 
för de som siktar högt, och dessut-
om gör annat utanför skolan, som 
att arbeta, tävla inom olika sport-
grenar eller läsa mer avancerade in-
riktningskurser på gymnasiet räcker 
inte två studiedagar för att kompen-
sera för sömnbrist och ständig på-
frestning. Dessutom måste man inte 
ta ledigt såvida man inte vill det, så 
man har det självklara valet att fort-
sätta sin skolgång som vanligt. För 
vissa som är stresskänsliga eller har 
en annan tidskrävande och energi-
krävande aktivitet utanför skolan, 
som ett extrajobb, är dagarna avgö-
rande för deras mentala hälsa och 
betyg.

Att tillåta elever att ta ledigt när 
vi själva vill är bekräfta att vi är 
människor, inte maskiner som me-
kaniskt måste arbeta sig igenom 
skoldag och skoluppgifter dag ut 
och dag in. Det hade också för-
bättrat instuderingssituationen för 
många och dessutom gjort det enk-
lare för oss att utveckla självdisci-
plin genom att inte enbart planera 
och arbeta på mekaniskt, utan också 
följa schemat, då man hade kunnat 
genomföra uppgifter med en mins-
kad stressnivå med vetskapen att 
man kan ta en dag av skolveckan 
för att fortsätta på uppgifterna. Den-
na minskade stressnivå med mindre 
ångest hade också förbättrat inlär-
ningen och ökat motivationen att 
göra bra ifrån sig för många. 

Mer är inte alltid bättre. Samhället 
måste lära sig att prioritera kva-
litét över kvantitet; fler undervis-
ningstimmar, längre skoldagar, 
mer skolarbete och krav på ett mer 
fullspäckat schema ger inte de för-
väntade resultaten om eleverna inte 
orkar med hela vägen. Prestationen 
blir inte bättre av att utsätta unga 
för mer stress. Det är dags att lyssna 
till sunt förnuft och värdera det som 
fungerar praktiskt över det som låter 
bra teoretiskt. Befoga oss de välför-
tjänta lediga dagarna!

Vox Adolescentia
hello@infoexpress.se

Foto: Pixabay

Många ungdomar märker av alla förväntningar 
från alla möjliga håll. Vissa som är känsligare för 
stress eller är perfektionister och vill prestera så 
bra som möjligt hade gynnats av ett par dagars 
tillåten ledighet från skolan. 
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Antalet robotassistenter i hushåll 
världen över har ökat de senaste åren, 
i takt med digitaliseringen av värl-
den genom internet, smartphones och 
smartwatches. Detta innebär att robo-
tassistenter blir mer och mer tillgäng-
liga och utvecklas i en bredare takt. 
Vad för slags fördelar och risker hade 
det inneburit för samhället i stort sett 
och individerna som äger den här ty-
pen av AI?

Det finns många olika robottyper som 
är till salu och som redan fortsätter att 
tillverkas, och utvecklas ytterligare, i 
takt med ny forskning och ny efterfrå-
ga från användarna av den här typen 
av teknik. Dessa robotar kan komma 
med flera fördelar som ökad produk-
tivitet, eftersom robotarna lättare kan 
hjälpa till med att planera schemat för 
personen den ägs av och underlätta 
personens vardag genom att exempel-
vis erbjuda människan en chans för 
att prata och få ur sig negativa käns-
lor, eller bara ge individen ett tillfäl-
le att prata. Detta kan isåfall hjälpa 

personen att lättare bli produktiv, för 
att samtalet kan vara någorlunda te-
rapeautiskt. För någon som kanske 
inte har lätt för att skapa relationer 
med andra, kan roboten vara den hu-
vudsakliga interaktionen de hade fått. 
Detta hade kunnat få dessa individer 
att känna sig mindre ensamma och 
hade på så sätt kunnat minska risken 
för bland annat depression. Den hade 
också kunnat erbjuda praktisk infor-
mation, som uppdateringar av trafik 
och väder på morgonen innan ägaren 
ska till jobbet. En personlig robotas-
sistent hade också kunnat hjälpa till 
med sysslorna i hemmet, som att läsa 
sagor för barn. Andra fördelar med att 
ha en personlig robotassistent hade 
också varit en klarare uppsyn över 
sina mål, eftersom de visas ständigt 
för en. Detta hade kunnat öka disci-
plinen och motivationen hos många, 
på grund av att målen som man har 
satt upp för dagen blir synliga oftare. 
En nackdel med detta hade kunnat 
vara att det hade skapat en omedve-
ten stress för vissa personer som i sin 

tur hade lett till att de i det fallet hade 
skjutit upp sakerna, för att prokras-
tinering är en direkt effekt av stress. 
Alla dessa föregående punkter hade 
förenklat livet för en person som är 
väldigt upptagen med sitt arbete eller 
sina studier. 

Nackdelarna är många. Bland annat 
omfattar de röstigenkänning som au-
tomatiskt kan spela in när personer i 
hemmet pratar och på så vis samla in 
data. Data, som kommer att använ-
das till statistik och marknadsföring, 
eller för att tillhandahålla olika fö-
retag specifik information om olika 
personers intressen. På grund av en 
konstant internetuppkoppling som är 
normen i vårt moderna samhälle är 
det också lättare för data att samlas 
in och skickas iväg till företag ge-
nom robotarna, vilket då hade gjort 
personlig data svårare att skydda. En 
annan nackdel hade varit att robotar-
na hade riskerat att ta över mänskliga 
interaktioner i hushållet; istället för 
att prata med varandra, pratar alla fa-
miljemedlemmar med roboten, vilket 
hade påverkat familjerelationer, eller 
vänskapsband om det gäller folk som 
kommer på besök, negativt. Om folk 
hellre hade pratat med roboten hade 

de inte arbetat med att förstärka ban-
det mellan varandra.

Det kan finnas andra orsaker till att 
man inte kan hålla kontakten med 
sin familj eller sina vänner, och an-
ledningarna kan vara krav från arbe-
tet eller något annat projekt, men att 
ha en robot vars syfte bland annat är 
att interagera med människor kom-
mer inte underlätta för bandet mellan 
människorna att stärkas. Andra poten-
tiella nackdelar är att man kan dömas 
av andra i samhället som anser att ro-
botar är farliga om man har en robot i 
sitt hem som man har tillit för. Detta 
kan leda till någon form av social ex-
kludering i vissa fall.

Sammanfattningsvis kan man påstå 
att det finns klara fördelar, men även 
nackdelar, med robotassistenter. Å 
ena sidan kan det vara fördelaktigt att 
äga en robot i en allt mer högtekno-
logisk värld, men å andra sidan kom-
mer roboten med olika nackdelar som 
möjligheten för konversationer att 
spelas in. Varenda individ bör fatta 
det beslut som känns bäst för de ge-
nom att grundligt analysera både po-
sitiva som negativa effekter.

Info Express

Robotassistenter - en underlättnad eller en allvarlig risk?

Det blir allt vanligare att äga en robot vars syfte är att under-
lätta vardagen för personen som äger den. Men vilka fördelar 
finns det med dessa robotar, och medför de några risker för 
människorna?

Foto:softbankrobotics.com/presskit

Foto: pixabay
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Sekulär stagnation: Det är dags att erkänna att Larry 
Summers hade rätt om den globala tillväxtfällan
I ett inflytelserikt tal på Internationella valutafondens 
huvudkontor i Washingtonhösten 2013 menade USA:s 
förre finansminister Larry Summers att den globala 
ekonomin befinner sig i en långsiktig nedgångsperiod. 
Med hänvisning till en tidigare misskrediterad teori från 
30-talet om så kallad sekulär stagnation hävdade Sum-
mers att det kan ha blivit så gott som omöjligt att stimu-
lera tillväxt genom det urgamla tricket att sänka räntan 
för att öka investeringarna och konsumtionen. Enligt 
honom finns lösningen i stället i större statliga satsningar. 

Lawrence H. Summers. Foto: World Economic Forum/Wikimedia Commons

Summers skulle senare komma att framhålla att sekulär stagnation ”kan vara 
vår tids avgörande makroekonomiska utmaning”. Det följdes av en stor debatt 
mellan tunga ekonomer om han hade rätt eller inte, men under flera år blev han 
motsagd av världsekonomin som fortsatte att växa.

Nu ser tillväxten dock ut att vara på upphällningen. Det räcker med att titta på 
OECD:s prognos från 6 mars som förutser att alla världens största industri-
länder kommer att ha en betydligt lägre tillväxt än man räknade med för bara 
några månader sen. Tabellen till vänster visar OECD:s prognos från maj förra 
året medan den till höger visar den senaste prognosen, där de röda pilarna ang-
er den mest dramatiska nedgången.

De genomgående globala förkla-
ringarna verkar vara Donald Trumps 
handelskrig och centralbankernas 
åtstramning av penningpolitiken: 
USA:s centralbank har fyra gånger 
under det senaste året kraftigt höjt rän-
tenivåerna medan Europeiska central-
banken inte längre ”trycker” pengar 
i enlighet med modellen ”kvantitativ 
lättnad”. Det finns även lokala orsa-
ker, som till exempel de brittiska far-
hågorna om en hård brexit eller alltför 
höga skuldsättningsnivåer inom den 
privata sektorn i Kina. Men bakom 
allt finns en tilltagande känsla av att 
sekulär stagnation är en starkt tillba-
kahållande faktor i sammanhanget. 

Tagen till heders igen
Teorin lades fram för första gång-
en 1938 av Harvardekonomen Alvin 
Hansen som en förklaring till Den 
stora depressionen. Han menade att 
den amerikanska ekonomin led brist 
på investeringsmöjligheter på grund 
av avtagande innovation inom tek-
nikområdet. Dessutom saknades ar-
betskraft på grund av en åldrande 
befolkning, för låg invandring och 
stängningen av den gamla ekonomis-
ka fronten mot västra USA. 

Det innebar, enligt Hansen, att den 
svaga tillväxten kommit för att stanna 
– ”sekulär” används här i betydelsen 
”sekellång”. Snart skulle han dock 
kraftfullt motbevisas av det andra 
världskriget som innebar ett tillfäl-
ligt lyft för ekonomin i form av mi-
litära utgifter, höga födelsetal under 

efterkrigstiden och en snabb teknisk 
utveckling under 50- och 60-talen. 
Begreppet ”sekulär stagnation” föll i 
glömska tills Larry Summers tog upp 
det igen. 
Centralt för teorin i dag är realräntan. 
Det är ett begrepp för räntenivån på 
lång sikt, d v s avkastningen på tio-
åriga statsobligationer när inflationen 
dragits av. Om ett lands långsiktiga 
ränta är 1% och inflationen ligger på 
2,5% är realräntan -1,5%.  

Om man räknar på genomsnittet för 
realräntan i olika länder visar min 
egen forskning att den globala räntan 
sjunkit från mer än 5% i början av 
80-talet till under 0% efter finanskri-
sen 2007–09. Idag ligger realräntan 
under noll i många industriländer, 
däribland Japan, Schweiz, Sverige 
och hela euroområdet. 

”Bland andra faktorer som spär på 
investerarnas pessimism finns en ök-
ande global ojämlikhet”

Summers har pekat på flera struktu-
rella faktorer bakom den långsiktiga 
nedgången. Som en återklang av vad 
som föreföll vara fallet 1938 har de 
rika länderna en åldrande befolkning, 
som ett resultat av minskande födel-
setal och ökad medellivslängd. Det 
har pressat ner realräntan eftersom 
investerarna tror att de ska få säm-
re avkastning på investeringar inför 
framtiden och därmed blivit mer vil-
liga att godta en sämre avkastning på 
statsskulder.

Källa: youtube.com/James Decker

Bland andra faktorer som spär på in-
vesterarnas pessimism finns en ök-
ande global ojämlikhet och inbroms-
ningen av produktivitetstillväxten. En 
av de stora paradoxerna är att arbets-
produktiviteten, den viktigaste källan 
till ekonomisk tillväxt på lång sikt, 
faktiskt ökar långsammare i dag än 
den gjort på årtionden fast den teknis-
ka utvecklingen verkar att ha ökat. 
Realräntans nedgång är av betydelse 
eftersom ekonomerna tror att central-
bankerna måste motverka en försäm-
rad ekonomi genom att minska real-
räntan till en viss nivå för att stimulera 
utgifter och investeringar. Man talar 
här om den nivå som krävs för att 
uppnå full sysselsättning. Eftersom 
realräntan är så låg menar Summers 
och hans anhängare att den nivå som 
krävs för att nå full sysselsättning nu 
är så långt ner på minussidan att den i 
praktiken blivit ouppnåelig. 

Lösningen
Summers hävdar att det är det här 
fenomenet som gör att de kraftiga 
minskningarna av styrräntan efter 
finanskrisen inte löste problemet. 
Penningpolitiken var med andra 
ord mycket mindre expansiv än vad 
många trodde (även om modellen 
med kvantitativ lättnad faktiskt var 
till hjälp). Och det finns nu tydliga 
bevis på att åtstramningspolitiken i t 
ex Sydeuropa faktiskt förvärrade situ-
ationen.

Konsekvensen är att det inom euro-
området och på andra håll finns mi-
nimalt eller inget utrymme för ränte-
sänkningar vid nästa recession – som 
kan infalla ganska snart med tanke på 

att den nuvarande uppgången har någ-
ra år på nacken. Samtidigt kan cen-
tralbankerna ha blivit försiktiga med 
att tillämpa ”kvantitativ lättnad” på 
grund av kritiken från politiskt håll. 
Australien undantag
Så vad ska man göra? Värt att notera 
är att det finns ett land som inte haft 
en recession på nästan 30 år, tillsam-
mans med en hög befolkningstillväxt 
och inte tillnärmelsevis så låga räntor 
som i många andra länder, nämligen 
Australien. Det kan tyda på att en 
viktig långsiktig lösning på sekulär 
stagnation kan vara ökad invandring. 
Summers betonar även ökade stats-
utgifter utifrån resonemanget att det 
kan vara klokare än att skära ner – i 
synnerhet om investeringarna görs i 
infrastruktur, utbildning samt forsk-
ning och utveckling. 

Det vi ser är emellertid att USA och 
länder i Europa försöker stänga sina 
gränser mot invandrare. Samtidigt har 
åtstramningarna haft konsekvenser 
för infrastrukturen och den offentliga 
forskningen. Det innebär att nästa re-
cession kan bli riktigt kännbar. Alvin 
Hansen kanske hade fel om 30-talet 
men hans analys ser alltmer överty-
gande ut i dag. Om det inte kommer 
en riktningsförändring på regerings-
nivå snart kan vi stå inför en riktig 
kalldusch framöver.  

Denna artikel har ursprungligen 
publicerats i The Conversation
 Stor tack till Lunds Universitet för 
medgivande till publicering av spän-
nande och intressanta nyheter. www.lu.se.

Info Express

World premiere in the 
high power laser system
The high-power laser installed at 
Magurele, near Romania’s capital, 
achieved a power of 10 petawatts 
(PW), this being the highest power 
in the world and the power for 
which it was built, the Romanian 
government announced.

“World premiere in the high power 
laser system (HPLS) project of the 
Extreme Light Infrastructure - Nuc-
lear Physics Center, on March 7, 
when it has achieved the power of 
10 petawatts,” reads the governme-
nt’s press release.

Meanwhile, Nicolae Zamfir, the di-
rector of the Magurele laser project, 
said that last week’s tests represent 
“a 10-year dream come true.”

“I had the privilege to lead a team of 

young researchers, young lawyers, 
economists, who with toughness 
and ambition wanted to prove that 
Romania can do it. And today is the 
confirmation of this,” Zamfir said 
according to local Edupedu.ro.

He added that “last week’s test re-
sults confirm the achievement of 
this power (e.n. 10 petawatts). The 
experiments represent both funda-
mental research and also ideas to 
generate useful technologies in the 
near future, especially in the bio-
medical field.”

Meanwhile, Ioan Dancus, the di-
rector of the project’s Laser Depart-
ment, explained what achieving this 
power means: “We can compare it 
to a usual laser pointer that produ-
ces a power of about 1 milliwatt. We 

should use 10 trillion laser pointers 
to equal the power of the Magurele 
laser.”

The high-power laser system at 
Magurele was installed by French 
group Thales, in a project worth 
EUR 60 million.

The construction of the Magure-
le laser, which has been financed 
with EU funds, started in Septem-
ber 2016. The laser project is one of 

the three pillars of the pan-Europe-
an project ELI, which will become 
the world’s most advanced global 
structure destined to studies rela-
ted to photon radiation with extre-
me characteristics. The other two 
centers, namely ELI-Beamlines 
and ELI-ALPS, will be built in the 
Czech Republic and Hungary.

Källa: www.eli-np.ro

Världspremiär i det kraftfulla lasersystemet

Den kraftfulla lasern installerad i 
Magurele, nära Bukarest i Rumä-
nien, nådde en energinivå på 10 pe-
tawatt (PW). Det här är den högsta 
nivån som har lyckats bli nådd över 
hela världen,  enligt den rumänska 
regeringen.  

“Världspremiär i det kraftfulla la-
sersystemet (HPSL, High-Power 
Laser System), projektet startat av 
Ljusinfrastukturen av Kärnfysikcen-
trumet har nått 10 petwatt den 7:e 
mars” lyder regeringens pressmed-
delande.  

Nicolae Zamfir, däremot, ledare av 
Magureles laserprojekt, påstod att 
förra veckans resultat var “en tioår-
ig dröm som blev sann”.  

“Jag hade privilegiumet att vägle-
da unga forskare, unga advokater 
och unga ekonomer som med tuffhet 
och ambition ville visa att Rumäni-
en skulle klara av det. Idag bekräftas 
det”. sade han till den lokala nyhets-
källan Edupedu.ro. 

Han lade till att “förra veckans re-
sultat bekräftar bedriften av laserns 
förmåga. Det här representerar både 

fundamental forskning men också 
idéer till att generera teknologi inom 
den snara framtiden, speciellt inom 
det biomedicinska fältet.”  

Emellanåt förklarade Ioan Dancus 
direktör av laserns projektavdelning, 
vad innebörden av att nå upp till en 
sådan energimängd innebär. “Vi kan 
jämföra det med en vanlig laser som 
producerar energi av ungefär 1 mil-
liwatt. Då kommer det att behövas 10 
biljoner lasrar för att komma upp till 
Magurelelaserns styrka.”. 
Den energirika lasersystemet som 
finns i Magurele installerades av den 

franska gruppen Thales, i ett projekt 
värt 60 miljoner euro. Byggandet 
av Magurelelasern, som har varit 
finansierad av EU-fonder, började i 
september 2016. Lasern är en av de 
tre beståndsdelarna av det europeis-
ka projektet ELI, som kommer att 
vara ett av världens mest komplexa 
strukturer avsedd för studier om fo-
tonstrålning med väldiga egenska-
per. De två centra, ELI-Beamlines 
och ELI-ALPS kommer att byggas 
i Tjeckien och i Ungern. 

Foto:www.eli-np.ro

Foto: romaniajournal.ro
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Scientists use a blender to reveal what’s 
in our smartphones

Project aims to show the quantities of rare 
or so-called ‘conflict’ elements in each phone 
and encourage greater recycling rates

Every year, 1.4 billion mobile phones 
are produced around the world. Many 
of us have more than one, but what 
are they made of, where do those ma-
terials come from, and what is the 
best thing to do with our devices once 
we have no more use for them?

The answers to all those questions are 
the focus of an eye-catching new pro-
ject from scientists at the University 
of Plymouth.

By blending an entire mobile phone to 
dust, and then conducting a chemical 
analysis of the dissolved results, they 
hope to demonstrate why we should 
all take a keener interest in what is 
contained within everyday electrical 
items.

They also want to show the quantities 
of rare or so-called ‘conflict’ elements 
each phone contains, and encourage 
greater recycling rates once the devi-
ces reach the end of their useful lives.

The project was conceived by Dr 
Arjan Dijkstra and Dr Colin Wil-
kins, geologists from the Universi-
ty’s School of Geography, Earth and 
Environmental Sciences, with their 

initial interest being sparked by the 
increasing reliance of high-tech eve-
ryday items on rare mineral resources 
putting new demands on the global 
mining industry.

They then worked in tandem with De-
von-based animation company Real 
World Visuals to produce a short vi-
deo which demonstrates the amount 
and variety of the Earth’s resources 
used each year in global mobile pho-
ne production.

Dr Dijkstra, Lecturer in Igneous Pet-
rology, said:

“We rely increasingly on our mobile 
phones but how many of us actual-
ly think what is behind the screen? 
When you look the answer is often 
tungsten and cobalt from conflict zones 
in Africa.”

”There are also rare elements such as 
neodymium, praseodymium, gadoli-
nium and dysprosium, not to mention 
quantities of gold, silver and other 
high value elements. All of these need 
to be mined by extracting high value 
ores, which is putting a significant 
strain on the planet.”

To conduct the experiment, the re-
searchers took the blended phone 
and mixed it at almost 500°C with a 
powerful oxidizer, sodium peroxide. 
They were then able to do a detailed 
analysis of the resulting solution in 
acid to determine its precise chemical 
contents.

The results showed the phone used in 
the tests contained 33g of iron, 13g of 
silicon and 7g of chromium, as well 
as smaller quantities of other abun-
dant substances.

However, it also featured a number 
of critical elements including 900mg 
of tungsten and 70mg of cobalt and 
molybdenum, as well as 160mg of ne-
odymium and 30mg of praseodymi-
um. And each phone contained 90mg 
of silver and 36mg of gold. 

This means that concentration-wise, a 
phone has 100 times more gold – or 
10 times more tungsten – than a mi-
neral resource geologists would call 
‘high-grade’.

It also demonstrates that to create 
just one phone you would need to 
mine 10-15kg of ore, including 7kg 
of high-grade gold ore, 1kg of typical 
copper ore, 750g of typical tungsten 
ore and 200g of typical nickel ore.

Dr Wilkins, Lecturer in Economic 
Geology, added:

“Mining can be part of the solution to 
the world’s problems. But we are now 
in a climate where people are beco-
ming more socially responsible and 
interested in the contents of what they 
are purchasing. Partly on the back 
of this, several of the major mobile 
phone companies have committed to 
upping their recycling rates. It is a po-
sitive sign that the throwaway society 
we have lived in for decades is chang-
ing, and we hope this project will en-
courage more people to ask questions 
about their own behaviours.”
The collaboration with Real World 
Visuals was facilitated as part of the 
Creative Associates initiative, over-
seen by the University’s Sustainable 
Earth Institute and supported by Hig-
her Education Innovation Funding 
(HEIF). It is designed to uncover no-
vel and innovative ways of communi-
cating research to a public audience.

Antony Turner, CEO at Real World 
Visuals, added:

“We have enjoyed collaborating with 
Arjan and Colin to find a way to bring 
this research alive and make it acces-
sible to the wider public. I now view 
the phone in my pocket not just as a 
window on the world but also as a sto-
re of precious metals. I wonder whe-
re these metals have come from and 
whether they will be re-used after the 
phone is discarded.”

Källa: www.plymouth.ac.uk
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Forskare visar vad som finns i en mobiltelefon 
med hjälp av en mixer 
Varje år produceras omkring 1.4 miljarder mobil-
telefoner. Det finns många frågor man kan fråga sig 
om dessa tekniska apparater - vad används de till, 
vad består de av och hur ofta återvinns materialet 
som de består av? En av dessa frågor har forskare 
på Plymouth universitet försökt att besvara genom 
ett iögonfallande projekt.

Genom ett experiment där forskare 
med en mixer har finfördelat en tele-
fon och tagit kemiska prover, hoppas 
de på att kunna höja intresset för be-
ståndsdelarna av olika elektriska ap-
parater. De vill också visa kvantiteter-
na av olika ämnen som utgör en stor 
del av mobilerna men som också är 
sällsynta. Detta hoppas man leder till 
en större grad av återvinning av olika 
elektroniska apparater. 

Projektet påbörjades av geologerna 
Arjan Djikstra och Colin Wilkins, vars 
grundläggande intresse var att se hur 
den globala ökade användningen av 
elektronik påverkade kraven på den 
globala gruvindustrin. Tillsammans 
arbetade de ihop med mediaföretaget 
Real World Visuals för att producera 
en kortfilm som uppvisar mängden 
och variationen av jordens resurser 
som används årligen i den världsom-
fattande mobiltillverkningen. 

Professor Djikstra uttalade sig om 
intitativet: “Vi räknar med att våra 
telefoner finns där för oss, men hur 
många av oss finns det som tän-
ker på vad som faktiskt finns bakom 
skärmen? När man tittar efter svaret 
är det oftast volfram och kobolt från 
konfliktområden i Afrika.”

  “Det finns också sällsynta ämnen 
som neodym, praseodym, gadolini-
um och dysprosium, för att inte näm-
na guld, silver och andra värderade 
ämnen. Alla dessa ämnen extraheras 
genom att extrahera malm, vilket be-
lastar planeten avsevärt.”

För att genomföra experimentet tog 
forskarna telefonen och mixrade den 
nära 500 grader Celsius, med natri-
umperoxid. Därefter tog de en detal-
jerad analys av lösningen i en syra för 
att bestämma dess kemiska kompo-
nenter. Resultatet visade att telefonen 
som hade använts i testet bestod av 
bland annat 33 g järn, 13 g silikon och 
7 g krom och andra övriga ämnen. Te-
lefonen bestod även av 900 mg vol-
fram och 700 mg kobolt och molyb-
den, liksom 160 mg neodym och 30 
mg praseodym. Telefonen bestod även 
av 90 mg silver och 36 mg guld. Det-
ta innebär att om man tar hänsyn till 
koncentrationen, innehåller en telefon 
100 gånger mer guld och 10 gånger  
mer volfram än en en mineralsten 
som geologer hade kallat namngett  
“höggradig”. 

Det innebär också att för att kunna få 
fram material till att tillverka en te-
lefon, måste man bryta ut 10-15 kg 

malm, bland annat 7 kg höggradig 
guldmalm, 1 kg vanligt kopparmalm, 
750 g vanligt vollframmalm och 200 
g vanligt nickelmalm.  

Wilkins uttalande om projektet lyder:
“Utbrytandet av malm kan vara en 
läsning till världsproblemen. Men just 
nu är vi i en situation där människor 
blir mer socialt ansvarsfulla och in-
tresserade av det de köper. Delvis på 

grund av det här har flera mobilföre-
tag åtagit sig utmaningen att förbätt-
ra deras grad av återvinning. Det är 
positivt att se att det konsumtionssam-
hälle som vi har levt i årtionden är på 
väg att förändras, och vi hoppas på 
att det här projektet får fler människor 
att ställa frågot om sitt beteende.”

Källa: www.plymouth.ac.uk

Foto/film: plymouth.ac.uk
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Automationsnationen gästar Hannover
Automation Region och Svenska Mässan medverkar för för-
sta gången som utställare på Hannover Messe, världens största 
industrimässa. Tillsammans med tio företag bygger vi upp en 
automationspaviljong – ett skyltfönster för svensk kompetens 
och vår tradition av samverkan och innovation.

– Vi vill vara med och synliggöra 
den svenska automationsindustrin 
som i många avseenden är världs-
ledande, säger Catarina Berglund, 
processledare på Automation Re-
gion. Tillsammans med Svenska 
Mässan och våra företag skapar vi 
förutsättningar för nya affärer och 
innovativa samarbeten som även 
omfattar andra svenska styrkeområ-
den än automation.

Automationspaviljongen utgörs 
av en drygt 100 kvadratmeter stor, 
öppen yta i Hannovermässans hall 
11. Paviljongen rymmer en cafédel 

med spelhörna, där besökarna kan 
ta del av en virtuell upplevelse eller 
mötas över en kopp kaffe. Det finns 
också en scen där de utställande fö-
retagen och inbjudna gäster presen-
terar goda exempel och diskuterar 
smarta lösningar. Scenprogrammet 
rymmer bland annat:

Startup Hour och Automation Demo 
– våra utställande företag presente-
rar sina produkter och lösningar
Invest Smart, Invest Sustainable and 
Invest Sweden – samtal om möjlig-
heter att investera i Sverige, med Bu-
siness Sweden och Invest Stockholm

Research Brokerage Event – möj-
ligheter för internationell forsk-
ningssamverkan inom industriell it 
och automation
Tisdag till torsdag arrangeras ming-
el i paviljongen – antingen på mor-
gonen, under lunchen eller på ef-
termiddagen. Syftet är att skapa en 
naturlig mötesplats för svenska au-
tomationsföretag som är på plats på 
mässan, och samtidigt stimulera till 
nya kontakter med internationella 
bolag.

Tio svenska företag medverkar som 
utställare i automationspaviljongen. 
I ett kompakt format möter besökar-
na representanter från den svenska 
automationsbranschen, aktörer som 
var och en visar upp sitt unika bi-
drag till framtidens smarta industri. 
Tre exempel:

Ekkono demonstrerar med hjälp av 
ett leksakståg sin innovativa mjuk-
vara för edge machine learning. 
Efter ett fåtal varv har tåget lärt sig 

banan och kan detektera avvikelser 
om någonting ändras eller går fel.
Unibap demonstrerar automatisk 
kvalitetsavsyning med robotik för 
på- och avhängning av detaljer på 
en transportbana i rörelse. Ett seen-
desystem kontrollerar varje produkt 
som passerar och informerar robo-
ten om detaljer som är defekta och 
därmed ska sorteras bort ur flödet.
Gleechi visar sin mjukvara som 
möjliggör realistisk representation 
av mänskliga handrörelser och na-
turliga grepp i en virtuell miljö. En 
operatör kan till exempel kliva in i 
en virtuell fabriksmiljö och träna på 
ett moment som är känsligt för pro-
duktionen.
Välkommen att besöka automa-
tionspaviljongen på Hannovermäs-
san den 1-5 april, vi finns i monter 
E64 i hall 11.

svenskamassan.se

Foto: pixabay
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HOROSKOP-APRIL 2019 
Vädur
I april kan Vädur se fram emot framgång. Hårt 
arbete är verkligen värt det, så det är inte helt 
ur frågan att förutse karriärutvecklingen. Om 
det här är den belöning du längtar efter. Om 
det finns en konflikt är det bra att hålla ett as-
sertivt tillvägagångssätt. Speciellt i allmänhet, 
där det finns ditt rykte på spel, till exempel.
  Värdefulla lärdomar kommer Väduren att 
vinna på grund av sin flitighet och i början av 
året kommer det slutligen belönas. Relationer 
kommer att fungera i april, så var inte rädd 
för seriösa affärer. Utveckla dina idéer och var 
inte rädd för en extrem lösning. Stjärnorna är i 
rätt läge, så känn dig fri att ta risker.
  Du kan sänka tempot lite. Det finns ingen 
tidspress eller deadline, dra nytta av det.
  Du borde ta din väns råd och besöka stället 
som rekommenderades.
  Be om råd hos en erfaren kosmetolog om du 
är rädd för att experimentera.

Oxen 
Stark och envis, men praktisk och beslutsam
 Även april kommer att vara till nytta för rela-
tioner. Oxen kan förvänta sig mycket roman-
tik och harmoni i långsiktiga relationer, vilket 
kommer att bli starkare än någonsin. Å andra 
sidan, de som ännu inte träffat sin tur kommer 
att ha mycket roligt, flört och äventyr. Den här 
månaden är också bra för utbildning.
  När det gäller din karriär i april lönar det sig 
att hålla tillbaka och bara vänta och se vad 
som kommer att hända under de kommande 
månaderna. För Oxen belönar sig denna må-
nad ”gör ingenting, krossar ingenting”. Din 
tid kommer när situationen lugnar ner sig på 
arbetsplatsen. Hälsoproblem kommer att und-
vika dig, du kan vara aktiv och röra på dig.
  Du kommer uppleva tuffa tider. Men i dessa 
stunder kommer du visa dig vara en otroligt 
bra anställd och din chef kommer uppskatta 
dig riktigt.
  Undvik frestelsen att ge stora viktiga löften 
eller förändringar. Det duger ingenting till.
  
Tvillingarna
Kommunikativ och artig karaktär med ett sin-
ne för humor och kreativitet
  Enligt horoskopet är det inte värt att kon-
centrera sig på karriären i april. Under denna 
period kommer Tvillingen som längtar efter 
uppmärksamhet och företag av motsatt kön 
inte att lyckas. De aktiviteter som du ska fylla 
din fritid med innefattar utveckling av både 
din personlighet och kroppsbyggnad. Du kan 
se den som en investering i framtiden.
  Tvillingarna kan komma in i en besvärlig si-
tuation på arbetet i april, trots att de alltid är 
ansvariga och tack vare deras engagemang för 
sitt arbete framträder en ovan vilopaus. Men 
kanske just på grund av detta, utnyttjar du din 
position och försöker höja dig över andra och 
kommer att få ordentliga problem. Om du 
motstår denna frestelse, kommer allt att vara 
helt okej.
  Du har chansen att tjäna mycket pengar och 
erhålla material vinning. Ta den här chansen 
och släpp henne inte.
  Du avundas de som ser så fräscha ut, men det 
kan du också, om du vill!

Kräftan 
Emotionell men mottaglig karaktär, lynnig 
och avvaktande
  Denna månad kommer stjärnorna att hjälpa 
kräftan när de utvecklar sina kommunika-
tionsförmåga. Utöver det kommer du inte att 
ha brist på beslutsamhet och självförtroende. 
Du kan använda den på olika områden. April 
lovar också framgång i sporten. Till exempel, 
nu är det en perfekt tid att starta en diet och 
göra något med dig själv om du längtar efter 
förändring.
  I april ska Kräftan inte förvänta sig stora 
svängningar i sin karriär. Men de kan se fram 
emot den positiva energin i sina relationer. 
Du kommer att ha gott om möjligheter att 
verkligen njuta av uppmärksamheten hos 
människor runt omkring dig. Försök inte att 
leva i en ”perfekt bubbla” och glömma om-
världen. Denna period kommer inte att bli lätt 
för Kräftan. Du måste återvända till verklig-
heten och stå stadigt på marken.
   Du bör försöka undvika chefen och göra fär-
digt alla arbetsuppgifter direkt, så du inte får 
mer problem.

  Drömmer du om äventyr? Gå ut i samhället 
och ”kämpa ut” ditt eget.
  Ta hand om din hud. Stressen har visat sina 
tecken i ditt ansikte lite väl mycket den se-
naste tiden.

Lejonet
Modig, självförtroende, bestämd och öppen 
är lejonet
  I april kommer ditt humör vara bra och ing-
enting kommer att kunna förstöra det. Inte ens 
det faktum att du kanske kommer att avslöja 
en småskenare i din omgivning. Horoskopet 
är nu främst för aktiva idrottare, för det här 
är en period när de kan göra de största fram-
stegen. Lejonen kan självklart förlita sig på 
stöd från sina närmaste. Alla kommer att stå 
vid din sida.
  Du kan se fram emot en månad full av har-
moni om du är i ett par eller en ny relation. 
Lejon kommer få sin vilja igenom i april. Du 
kommer att uppleva en hel del nya äventyr, 
och du kommer att känna dig mycket positiv. 
Denna energi kommer också att speglas i ar-
betslivet, där saker och ting börjar bli bättre. 
Njut helt denna period, utan att behöva hålla 
tillbaka.
  Du behöver en paus för att vila, men semes-
ter är inte ett alternativ just nu. Du måste stan-
na kvar och kämpa ett tag till.
  Du borde göra klart alla ofärdiga måsten. Se-
nare kanske du får problem.

Jungfrun 
Försiktig, uppmärksam men intelligent och 
noggrann är jungfrun
  Med ankomsten av april övervinnas svårig-
heterna i karriären, men Jungfrun har fortfa-
rande mycket energi, så de kommer inte stå 
stilla. Du kommer att lockas till allt nytt och 
oförskämt. Under denna period kan du också 
förbättra din kunskap eller fysiska tillstånd. 
Var inte rädd för att gå ut och göra lite sport 
med din vän.
  Ett visst lugn anländer i april. Problem löser 
sig efter att ha övervunnit en svår start på året, 
särskilt när det kommer till din karriär. Du 
kommer äntligen ha tid att stanna, att reflek-
tera och utvärdera tidigare händelser. I denna 
korta men betydande tid, kan Jungfrun också 
använda denna tid att ta itu med frågor om fi-
nansiering och bostäder.
  Var bara försiktig och tålmodig när arbetet 
stagnerar och tar lång tid att göra klart.
  Om du inte mår bra, tvinga inte dig själv att 
göra saker eller aktiviteter som du inte gillar.

Vågen
Rättvis, sympatisk, harmoni och intellekt
  Venusens inflytande i april kommer att få 
Vågen att få en mer intensiv och känslig peri-
od. Om någon gör ont i dina känslor nu kom-
mer du ihåg det länge. Du bör dock komma 
ihåg att det inte alltid är värt att tänka ratio-
nellt. Överdriven känslor du inte vill hantera 
kan till exempel utluftas genom sport.
  Med ankomsten av april kommer din karriär 
äntligen att vakna till liv igen. Ansträngning-
arna i arbetet kommer att märkas av överord-
nade. Om du framhärdar i nuvarande takt, 
kommer dina mål snart vara inom räckhåll. 
Kom dock ihåg att ditt horoskop rekommen-
derar Vågar att vara lagspelare. Annars kom-
mer du bara onödigt att få fiender.
  Arbetstempot är högt, men stress påverkar 
dig inte idag. Lös alla problem med ett kallt 
huvud.
  Besök en workshop. Är du rädd för att gå 
själv så ta med dig en god vän.
  Du sprider leenden överalt omkring dig, men 
du mår inte så bra på insidan. Berätta vad det 
är som stör dig. 

Skorpionen 
Observant kämpe, förutseende och empatisk 
mot andra
  I karriär är Skorpionen före en lugn period. 
Även om du är naturligt ambitiös, är det inte 
illa att slappna av lite, från tidpunkten. Därför, 
i april kommer du äntligen att kunna spendera 
din fritid på att göra något du gillar. Du kom-
mer vara glad i en välbekant miljö, som hem-
ma med din familj. När det gäller hälsa är du 
före en stabil period.
  Skorpioner som inte har haft turen att träffa 
sin själsfrände ännu, kommer verkligen nju-
ta av april. De kan frimodigt gå jakt och vara 
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mycket framgångsrika. De kan förvänta sig 
en lång natt av passion, men också romantik 
och kärlek. Men var på din vakt och försiktig. 
De som är i en relation kan njuta av en stabil 
period, full av harmoni.
  Vänd din uppmärksamhet mot det som be-
höver den mest och låt inte bagateller distrahera 
dig.
   Det är bättre om du inte deltar i aktiviteter 
som försvagar dig, riskerna är stora.
Undvik frestelsen att ge stora viktiga löften 
eller förändringar. Det duger ingenting till.

Skytten 
Målmedveten, energisk och fylld med längtan 
och ansträngning
  Denna månad kan varje Skytten njuta av en 
ny våg av positiv energi. Tack vare Mercury 
påverkas din förmåga att fatta beslut snabbt 
och fantasifullt. Relationer problem kommer 
att lösas, så ensamma människor kan djärvt gå 
ut, eller slutligen prata med deras idol. Nu är 
det bara rätt tid, så var inte rädd för att ta det 
första steget.
   Skytten kommer antagligen behöva ägna 
april åt att arbeta. Var inte rädd för att offra 
mer fri tid till ditt jobb på bekostnad av fritid. 
Horoskopet visar att detta steg verkar vara en 
betydande investering i framtiden. Du kan åka 
på semester senare. Men glöm också inte att 
besöka din familj, de kanske tror att du har 
tappat intresset.
   Om du vill anmäla dig till en danskurs, vänta 
inte en sekund längre, anmäl dig nu. Det gör 
inget om du inte har en partner, du kommer 
träffa någon.
   Du borde inte förbise problem med ryggen, 
besök hellre en neurolog eller teraput.

Stenbocken
Konservativa stjärntecken är praktiska, för-
siktiga, envisa och allvarliga
  April ger en positiv energi inte bara till sing-
el Stenbockar. Venus inflytande kommer att 
göra dig attraherad mot allt nytt, du kommer 
att njuta av att utforska och få många erfaren-
heter, bekanta och vänner. Du är äntligen inte 
rädd för att gå ut och träffa din lycka halvvägs. 
I karriär kommer du att njuta av en lugn situa-
tion. Det är inget som hotar dig nu.
  En stabil period kommer med april. Situatio-
nen i din karriär efter en tidigare upptagen tid 
lugnar äntligen ner. Stenbocken är på topp. Du 
kommer säkert att få en välförtjänt utmärkelse 
för allt ditt hårda arbete. Du kan förvänta dig 
goda nyheter på jobbet. Bara va försiktig om 
din hälsa, akta dig för mindre skador.

  Nu är den rätta tiden för storstädning hem-
ma. Erkänn, det är på tiden.
  Om du känner att du inte kan vara en god 
kamrat bör du stanna hemma. Ingen kommer 
bli arg.

Vattumannen 
Själfull och romantisk med en känsla för ex-
perimentering
  Försök att få ut det mesta av denna positi-
va period. Det är viktigt för Vattumannen att 
effektivt organisera tid och hitta utrymme för 
både arbete och roligt. Bara på så vis kan ditt 
liv vara harmoniskt i april, och du blir glad. 
Du bör inte glömma din familj, men gå och 
besöka dem.
  Vattumannen kommer att känna positiv ener-
gi i april; Detta kan senare utvidgas till andra 
individer inom sina cirklar också. Inte bara på 
grund av detta faktum, men det kommer också 
att vara mycket lätt för dig att skapa och knyta 
kontakter. Du kommer att börja glömma ar-
bete och slappna av. Var försiktig så att dessa 
åtgärder inte kommer att slå tillbaka senare.
  Teater kan vara kul; det beror på valet av 
genre. Kolla upp det.
  Nu är rätt tid att avlägga löften. Stjärnorna 
är stabila så det blir lätt för dig att hålla dem.

Fiskarna 
Blygsam och känsligt stjärntecken, de har 
stark självuppfattning och inspiration
  April kommer att ge dig en önskan om karri-
ärframgång, men horoskopet rekommenderar 
att man väntar på en bättre period. Du är inte 
tillräckligt med motivation, men stjärnorna är 
inte särskilt positiva i detta avseende. Fiskar-
na borde hellre fokusera på sig själv och på ut-
vecklingen av deras personlighet, eller utbilda 
sig. Det finns inga problem som hotar dig på 
hälsoområdet.
   I april kan långsiktiga relationer hittas. Efter 
en liten kris som uppstod på grund av din rast-
löshet från arbetet, kommer förlorad harmoni 
tillbaka igen. Det är en mycket stabil period, 
så Fiskarna bör inte vara rädda för att planera 
för framtiden. I dessa dagar, kommer du att 
få din partners fulla förståelse så dra nytta av 
detta.
  Känn dig inte hindrar att planera din fram-
tid. Nuförtiden är sjärnorna i rätt position. Du 
kommer inte ångra något beslut.
  Om du försöker gå ner i vikt, sluta förlita dig 
på olika produkter och ät bara nyttigt istället.                                          
                      

Källa: skyhoroskop.se

LENNY KRAVITZ
Första bokningen är nu klar till konsertsom-
maren på Grönan 2019 - Den 30 maj kl. 20.00 
återser vi ingen mindre än Lenny Kravitz på 
Gröna Lunds Stora Scen!

Sedan hans debut 1989 med plat-
tan ”Let Love Rule” har han sålt 
över 40 miljoner album världen 
över och vunnit fyra Grammy 
Awards i rad. Lenny Kravitz är 
en levande legendar i musikvärl-
den med sitt unika sound där 
han blandar rock, soul, blues och 
funk. 

Multitalangen har även fler 
strängar på sin lyra, då han 
bland annat spelat den populä-
ra karaktären Cinna i ”Hunger 
Games”-filmerna. Hans senaste 
album ”Raise Vibration” (2018) 
är inte bara producerat av ho-
nom själv, han spelar även alla 
instrumenten själv från gitarr till 
trummor, piano och sitar. 

Den 30 maj välkomnar vi Len-
ny Kravitz för tredje gången på 
Gröna Lund!
Biljettinfo

Det går inte att köpa biljett till en 
specifik konsert, utan du köper 
entré till parken, alternativt Grö-
na Kortet som ger fri entré hela 
säsongen. Observera att förköp-
ta biljetter inte ger garanterad 
plats så därför rekommenderar 
vi att du kommer till parken i 
god tid.

Biljetter online säljs endast via 
Gröna Lund. I Stockholm med 
omnejd går det att köpa Gröna 
kortet på Pressbyrån och 7-Elev-
en. Det går inte att köpa biljett 
till en specifik konsert, utan du 
köper entré till parken, alterna-
tivt Gröna Kortet.

Gröna Kortet för 290 kr ger dig 
fritt inträde till säsongens alla 
konserter. Under konsertkvällar 
gäller 120 kr i entré före kl. 18. 
Därefter 290 kr och då ingår Grö-
na Kortet.

Övrig info
Är du rullstolsburen? Du kan 
förboka en plats på vår nybygg-

da läktare, klicka här för vidare 
information!

Källa: www.gronalund.com

Info Express Info Express

Sy- & Hantverksfestivalen i Malmö
5-7 april 2019

Varmt välkommen till gemenskapen!
Sy- & Hantverksfestivalen är Sveriges största mässa för sömnad, handarbete, smyck-
estillverkning och eget skapande. På mässorna kan du handla allt du behöver för din 
hobby. Mässhallen är full av färg, material, inspiration och kunniga utställare.

Många av våra besökare ser mässan som en av årets höjdpunkter, där man under tre 
dagar får träffa andra personer som delar ett gemensamt intresse; handarbete i alla dess 
former. Det är också en väldigt familjär och trevlig stämning som väntar besökarna. 
Inte minst är folk glada när de gjort ett fynd, hittat ett mönster eller tyger som annars 
kanske kan vara svåra att hitta.

Hos oss finns något för alla smaker.

Workshops

En viktig del av Sy- & Hantverksfestivalen är alla workshops som du kan delta i. 
Här får du lära dig nya tekniker eller utveckla de du redan kan. Varje mässa har olika 
workshops så läs gärna igenom mässguiden eller kika här på hemsidan. Aktiviteter och 
workshops hittar du här (klicka).

Exempelvis har man kunnat lära sig att virka amigurumi, något som är populärt både 
bland stora och små besökare. Vill du prova att göra dina egna smycken finns det ofta 
flera olika workshops att välja mellan. Äldre tekniker som knyppling finns också möj-
lighet att prova på. Stickning och virkning är fortsatt mycket populärt och här hittar du 
många olika typer av garn för alla dina projekt. Mobilsladdar som trasslar kan du nu 
råda bot på genom att sticka in dom! Vi har workshops som visar hur du gör.

Sy- & Hantverksfestivalen har nöjda besökare (och de är många!) som efter ett inspire-
rande mässbesök kommer hem med nya idéer och projekt att sätta igång med.

Välkommen in i gemenskapen du också!

Sy- & Hantverksfestivalen – trender och utveckling i en kreativ miljö
Under våren 2003 arrangerades Sy- & Hantverksfestivalen för första gången i Numera 
Mässors regi. Mässan hade redan då arrangerats sedan många år tillbaka på våren. Hösten hade 

man provat två gånger tidigare, men den var knappt hälften så stor i jämförelse besökarmässigt.
En tydlig trend under åren 2003–2006 var att intresset för quilt var enormt stort. Stick-
ning var på uppåtgående och man var noga med materialvalen, till skillnad från under 
stickboomen på 80-talet. Under 2006–2008 exploderade intresset för scrapbooking. 
Efter hand byttes detta ut mot mer smyckestillverkning, vilket fortfarande är populärt 
och representerat på mässan.

De tydliga trenderna nu är intresset för virkning, där man framförallt virkar sjalar. En 
ny typ av virkning introducerades redan 2009 i form av amigurumis, små japanska 
djur. Här kopplade man gärna djuret till en historia och byggde upp små miljöer för 
dem, som sedan fotograferades och publicerades på tex bloggar. Intresset för stickning 
håller i sig, och precis som med virkningen, är materialvalen av största vikt. Ekotren-
derna har följt med in i Sy- & Hantverksfestivalen. Det finns garn i t ex bananfibrer, i 
bambu och till och med i mjölk. Garn av mjölkfibrer känns kanske nyskapande, men 
faktum är att de första mjölkgarnerna producerades i Italien redan 1935.

Även om mässan från början hette ”Sy-festivalen” så har just sömnad stått lite till sidan 
för många andra former av handarbeten. Nu börjar dock sömnad komma fram alltmer, 
och då väljer man framförallt att sy barnkläder i retrotyger. Även här är det ekologiska 
val som dominerar.

Sy- & Hantverksfestivalens besökare är som en enda stor familj. Man håller kontakten 
på Facebook eller Instagram mellan mässorna och när det väl är dags då är det ingen-
ting som kan hindra ett besök. Utmärkande är den goda stämningen och att man inter-
agerar med alla – oavsett om man känner varandra sedan tidigare eller ej. Besökaran-
talet har under de senaste tio åren ökat i raketfart. I Älvsjö arrangeras mässan numera 
både vår och höst och den tidigare mindre höstmässan har vuxit till att bli lika stor som 
vårmässan. De senaste 10 åren har besökarantalet ökat med nästan 100%.

En mässa för kreativa sinnen helt enkelt!




