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 Frivilligt 15:-             
 om du tycker om innehållet!
Swish: 123 213 99 05 (X Solutions HB)
Stort tack till dig som valde att betala!!!

Bör man sluta 
använda plast?

Köpenhamn, Lund, MalmöKöpenhamn, Lund, Malmö
Helsingör, HelsingborgHelsingör, Helsingborg

 SIDAN 6-7

Öresundsnyheter

Plast har blivit ett problem för att det är ett material som är väldigt uthålligt 
och som ger upphov till mikroplaster när det bryts ned, eftersom plast inte 
kan brytas ned fullständigt. På senare tid har det även tillkommit miljövänliga 
alternativ. Hur effektiva är dessa alternativ?                                                           S.14S.14

  SIDAN 10

                      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 tillgängligt för olika produkter från alla 
kategorier. Det kan även finnas en rabattkod på allt. 

25%
RABATT PÅ ALLA PRODUKTER

November

Missa inte nästa X-Friday den 25:e december!

Xtakes.se

PRENUMERATION 2021PRENUMERATION 2021
150:-150:-/10 utgivningar /10 utgivningar S.2S.2

En hel generation har mist förmågan En hel generation har mist förmågan 
att skapa meningsfulla band. Vem att skapa meningsfulla band. Vem 
bär ansvaret och varför?bär ansvaret och varför?
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Fr.o.m. februari 2021 ändras utdelningen

Vi försöker alltid att vara unika på något sätt. Tidningens stil och struktur 
har utformats efter kontakt med läsare som har bidragit till att välja vilka 

ämnen som tidningen skriver om. Tidningen försöker ta fram de mest intres-
seväckande ämnena för en informerande och spännande läsning. Sedan 2017 
har tidningen arbetat med att lyfta fram perspektiv, nyheter och ämnen som 
intresserar läsare, eller upplyser läsare om olika problem genom att utreda och 
undersöka frågan ingående.

Info Express var från början år 2017 den enda tidningen i Sverige som hade 
frivillig betalning (och som delades ut kostnadsfritt där läsare kunde bidra med 
15 kr om de tyckte om innehållet), men aldrig en gratistidning. 

Info Express önskar att enbart nå läsare som vill ha tidningen och nå ut till 
fler potentiella läsare. För att minska risken för att Info Express når ut till 
människor som inte vill ha tidningen och för att nå de som vill ha tidningen, 
kan man köpa Info Express från den närmaste butiken fr.o.m. 2021. Detta kan 
man göra fram till den 20:e varje månad (lista med butiker kommer att publ-
iceras på webbsidan i januari). Efter det datumet kommer tidningar som inte 
blivit sålda delas ut kostnadsfritt med frivillig betalning. Även om Info Express 
delas ut kostnadsfritt vill vi att intresserade läsare får tidningen. Därför kan du 
skicka in din intresseanmälan till kostnadsfri@infoexpress.se om du vill ha 
tidningen kostnadsfritt. Målet är att dela ut tidningen till enbart läsare som vill 
ha Info Express. 

Du kan även prenumerera på följande sätt: 
1. Skicka din intresseanmälan till prenumeration@infoexpress.se. Du kommer 
sedan att få en faktura på 150 kr, inklusive moms, med betalning på 30 dagar. 
Glöm inte att skicka adress för leverans om du vill att tidningen ska levereras 
till en annan adress.
2. Swisha 150 kr till Swishnummer: 123 213 99 05 (X Solutions HB) 
3. Onlineköp på www.infoexpress.se. 

Prenumertionen är än så länge enbart tillgänlig om du bor i dessa områden: 
Malmö kommun, Lund kommun, Vellinge kommun och Trelleborg kommun. 
Mindre orter på Näset och orter som till exempel, Arlöv, Burlöv, Staffanstorp, 
Svedala, Oxie osv är inkluderade. 

Varför vill vi satsa på detta?
1. Etablering i nya områden (t.ex. Trelleborg, Helsingborg, Lomma, Staffans-
torp, Svedala, osv) gör det möjligt för fler läsare som är intresserade av tidning-
en att få den. 
2. Möjlighet för ökade intäkter för tidningen vilket kommer att leda till ett mer 
varierat och ständigt nyhetsflöde, fler sidor och ämnen i  papperstidningen och 
mer konstanta uppdateringar online.
3. Stöd till lokala affärsverksamheter och producenter. Info Express vill stödja 
lokala butiker, småföretag, under 2021 och försöka 
hjälpa dessa affärer under en tuff tid och mm.

Info Express tackar alla läsare och partners och önskar 
er ett riktigt gott nytt år!

Till er som firar jul önskar vi en riktigt god jul!
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FordStore Hedbergs Bil, Hornyxegatan 16, Malmö. Öppet: Mån-Fre 9-18. Lör & Sön 11-15
FordStore Hedbergs Bil, Ängelholmsvägen 1, Helsingborg. Öppet: Mån-Fre 10-18. Lör & Sön 11-15
Hedbergs Bil, Södra Vägen 1, Lund. Öppet: Mån-Fre 10-18. Lör & Sön 11-15.
Besök oss gärna på www.hedbergs.se eller Facebook!

FORD HYBRIDER
Upptäck våra testvinnare – välkommen in och provkör redan idag!

Bränsledeklaration bl. körning: 1,4-6,6 l/100 km, CO2 32-149 g/km. Miljöklass Euro 6d-temp. Garanti gäller 5 år/10 000 mil. *Privatleasing via Ford Credit. Månads kostnad inklusive service. Finansiering baserat på 0 kr kontantinsats, 
36 mån, 3000 mil samt garanterat restvärde. Övermil och skador utöver normalt slitage debiteras vid återlämning av bilen. Kostnader för försäkring, skatt, vinterhjul samt administrationsavgift 55 kr och uppläggningskostnad 
695 kr (engångskostnad) tillkommer. Garanterar restvärdet. En rörlig leasingavgift. Går inte att kombinera med andra rabatter och erbjudanden. Gäller utvalda lagerbilar. Med reservation för felskrivningar och eventuella 
prisjusteringar. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade.

FORD PUMA ECOBOOST HYBRID, 
FR 2.295 KR/MÅN
Vinnare i Vi Bilägare nr 8/2020

FORD KUGA PLUG-IN HYBRID,
FR 3.995 KR/MÅN
Vinnare i Vi Bilägare nr 10/2020

FORD FOCUS ECOBOOST HYBRID,
FR 2.495 KR/MÅN

JUST NU!

Den sjukdomsframkallan-
de bakterien Brachyspi-
ra ingår inte vanligtvis 
i människans tarmflora. 
En ny studie kopplar nu 
bakterien framför allt till 
den form av IBS som ger 
diarréer, och visar att bak-
terien gömmer sig under 
det slemlager som skyddar 
tarmslemhinnan från bak-
terier i avföringen.

I kontakt med tarmens 
slemhinna
För att upptäcka bakterien 
räckte det inte med de ana-
lyser av avföringsprover 
som brukar användas för 
att studera tarmfloran. Is-
tället analyserades bakte-
riella proteiner i slem från 
vävnadsprover tagna från 
tarmen.

– Till skillnad från de 
flesta andra tarmbakterier 
lever Brachyspira i direkt 
kontakt med slemhinnan 
och kan täcka dess yta. 
Jag var enormt överras-
kad när vi fortsatte att hitta 
Brachyspira hos fler och 
fler IBS-patienter, men inte 
hos friska individer, säger 

Karolina Sjöberg Jabbar, 
disputerad vid Sahlgren-
ska akademin, Göteborgs 
universitet, och försteför-
fattare till artikeln.

Hoppingivande
Mellan fem och tio procent 
av Sveriges vuxna befolk-
ning har symtom förenliga 
med IBS (irritable bowel 
syndrome). Sjukdomen 
medför smärtor i magen 
och diarré, förstoppning, 
eller omväxlande diarré 
och förstoppning. De som 
har en lindrig form av 
IBS kan ofta leva ett gan-
ska normalt liv, men om 
symtomen är mer uttalade 
innebär sjukdomen kraf-
tigt försämrad livskvalitet. 

– Många frågor återstår att 
besvara, men våra resultat 
inger hopp om att vi kan 
ha hittat en behandlingsbar 
orsak till sjukdomen hos 
en andel av patienterna 
med IBS, säger Karolina 
Sjöberg Jabbar.

19 av 62 hade bakterien
Studien baseras på väv-
nadsprover från tjock-

tarmen från 62 patienter 
med IBS och 31 frivilliga 
friska försökspersoner. 19 
av de 62 IBS-patienterna 
(31 procent) visade sig ha 
Brachyspira i tarmen, men 
bakterien återfanns inte i 
något av proverna från de 
friska försökspersonerna. 
Bakterien fanns framför 
allt hos IBS-patienter som 
har diarré.

– Studien antyder att bak-
terien kan finnas hos om-
kring en tredjedel av alla 
personer med IBS. Vi vill 
se om det kan bekräftas 
i en större studie, och vi 
ska också undersöka om 
och hur bakterien orsakar 
symtomen vid IBS. Våra 
fynd kan öppna helt nya 
möjligheter att behandla 
och kanske till och med 
bota vissa IBS-patien-
ter och då framför allt de 
som bara har diarré, säger 
Magnus Simrén, profes-
sor i gastroenterologi vid 
Sahlgrenska akademin, 
Göteborgs universitet, 
och överläkare vid Sahl-
grenska Universitetssjuk-
huset.

Specifik bakterie i tarmen kopplad till irritabel tarm (IBS)

Flera möjliga behand-
lingar
I försök att behandla 
IBS-patienter i studien 
med antibiotika lyckades 
forskarna inte utrota bak-
terien. 

– Brachyspira verkade ta 
skydd inuti tarmens slem-
bildande bägarceller. Detta 
förefaller att vara ett tidi-
gare okänt sätt för bakte-
rier att överleva antibioti-
ka, som kan bidra till vår 
förståelse av andra svårbe-
handlade infektioner, säger 
Karolina Sjöberg Jabbar.

Om sambandet mel-
lan Brachyspira och 

IBS-symptom kan bekräf-
tas i större studier, kan 
dock både andra antibio-
tikaval och probiotika i 
framtiden bli möjliga be-
handlingar. Eftersom stu-
dien visar att patienter med 
bakterien har en inflamma-
tion i tarmen som liknar 
en allergisk reaktion kan 
eventuellt även allergilä-
kemedel eller förändringar 
i dieten bli behandlings-
alternativ. Forskarna vid 
Göteborgs universitet pla-
nerar att undersöka detta i 
fortsatta studier.

– Detta är ännu ett bra 
exempel på vikten av fri 
och obunden grundforsk-

ning som i samverkan med 
sjukvården leder till ovän-
tade och betydelsefulla 
upptäckter som kan kom-
ma till nytta för många 
patienter, och detta utan att 
syftet med studien primärt 
var att leta efter Brachyspi-
ra, säger professor Gunnar 
C Hansson, som är världs-
ledande inom forskningen 
om det skyddande slem-
lagret i tarmen. 

Studien är publicerad i tid-
skriften Gut.

Info Express
Källa: Göteborgs universitet

■ Forskare vid Göteborgs universitet kopplar nu bakterien 
Brachyspira till IBS, och då särskilt den form som ger di-
arré. Upptäckten behöver bekräftas i större studier, men 
öppnar en möjlighet för att hitta ett botemedel för många 
människor som har irritabel tarm.

Image by Eduardo RS from Pixabay

Image by Theresa Otero from Pixabay 
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ditec-malmo.se

Kampanj på lackskydd & sol�lm!

Just nu ger 15% rabatt på alla lack-
behandlingar, endast via Info 
Express. Vi rabatterar även monte-
ring av solskydds�lm på bilar med 
samma rabattsats!

15% rabatt

Uppge ”Info Expressrabatt”!

Kan ej kombineras med andra rabatter. Gäller till 201231

Har du lackskada eller buckla på din bil? Vi har skadeverkstad och kan både rikta mindre bucklor utan 
omlackering och lackera om det skulle behövas. Vi samarbetar med de �esta försäkringsbolagen.

Stärkt bild av hur tarmmikrobiotan 
kan påverka diabetesutveckling

Den forskning som leds av 
Fredrik Bäckhed, profes-
sor i molekylärmedicin vid 
Göteborgs universitet, har 
tidigare påvisat att diabete-
sutveckling kan kopplas till 
förändrad sammansättning 
av tarmbakterier, som ökar 
produktionen av molekyler 
som kan bidra till sjukdo-
men.

Hans forskargrupp har 
bland annat visat att den 
förändrade tarmmikro-
biotan leder till förändrad 
metabolism av aminosyran 
histidin, vilket i sin tur le-
der till ökad produktion av 
imidasolpropionat, mole-
kylen som förhindrar insu-
linets blodsockersänkande 
effekter.

I en artikel publicerad i 
tidskriften Nature Commu-
nications bekräftas nu de 
initiala fynden i en större 
europeisk studie, som om-
fattar 1 990 personer. Stu-
dien visar att diabetespa-
tienter även från Danmark, 
Frankrike och Tyskland 
hade ökade nivåer av imi-
dasolpropionat i blodet.

Breddat underlag stärker 
bilden
– Vår studie visar tydligt 
att imidasolpropionat är 
förhöjt vid typ 2-diabetes 
även i andra populationer, 
säger Fredrik Bäckhed, 
och fortsätter:

– Studien visar även att 
nivåerna av imidasolpro-
pionat är förhöjda redan 
innan diabetesdiagnosen 
är fastslagen, vid så kallad 
prediabetes. Detta kan tyda 
på att imidasolpropionat 
direkt kan bidra till sjuk-
domsutvecklingen.

Även om imidasolpropio-
nat bildas från aminosyran 
histidin så är det inte speci-
fikt mängden histidin i kos-
ten, från exempelvis kött 
och fisk, som reglerar nivå-
erna av imidasolpropionat, 
visar den aktuella studien. 
Forskarna tror att påverkan 
istället sker via den föränd-
rade mikrobiella omsätt-
ningen av histidin.

Samtidigt kvarstår det fak-
tum att ett dåligt kostmöns-
ter utarmar tarmmikrobio-
tan och ökar risken för typ 
2-diabetes. Personer med 

sjukdomen har färre bak-
teriearten är normalt i sin 
tarmmikrobiota.

Unik möjlighet att validera
Det EU-finansierade forsk-
ningssamarbetet MetaCar-
dis har letts av professor 
Karine Clément, verksam 
vid det medicinska forsk-
ningsinstitutet Inserm i 
Paris.

– Intressant nog så tyder 
våra fynd på att det är den 
förändrade tarmmikrobio-
tan snarare än histidinin-
taget i kosten som påverkar 
nivåerna av imidasolpropi-
onat. Samtidigt kan gene-
rellt ohälsosam kost också 
förknippas med förhöjda 
nivåer av imidasolpropio-
nat, konstaterar hon.

Ett problem med forskning 
kring mikrobiota och olika 
sjukdomar har varit be-
gränsad reproducerbarhet. 
Genom att studera mole-
kylerna som bakterierna 
avger, metaboliterna, foku-
serar man snarare på bak-
teriernas funktion än på de 
exakta arterna i tarmen. 
Fredrik Bäckhed:
– Samarbetet gav oss uni-

■ Bakterieförändringar i tarmen kan kopplas till nivåerna av 
den molekyl, imidasolpropionat, som gör kroppens celler döva 
för insulin vid typ 2-diabetes och förstadier till sjukdomen. Det 
framgår av en europeisk studie som befäster tidigare forskning 
i fältet från Göteborgs universitet.

Snabbt test av antibiotikaresistens

– Hela vårt test bygger på 
att titta på enstaka bakterier 
i mikroskop, så vi bygger 
mikroflödeskanaler där vi 
fångar bakterierna. Vi väx-
er bakterierna under mik-
roskop och tittar på hur de 
svarar på antibiotikan och 
sen har vi olika kemiska 
tester som visar vilka bak-
teriearter som finns i pro-
vet, berättar Johan Elf, pro-
fessor vid institutionen för 

cell- och molekylärbiologi.
Den här är ett stort projekt 
som ska pågå i fem år. Det 
ingår sex olika forskargrup-
per med olika kompetenser 
från Uppsala universitet, 
Akademiska sjukhuset, 
Karolinska institutet och 
KTH. Projektet leds av 
Dan Andersson, professor i 
medicinsk bakteriologi vid 
institutionen för medicinsk 
biokemi och mikrobiologi.

– Det stora fokuset är på 
blodinfektioner och det är 
väldigt allvarliga infektio-
ner. Det finns studier som 
visar att för varje timme 
som en blodinfektion går 
obehandlad eller behandlas 
med fel antibiotika ökar ris-
ken att dö med ungefär fyra 
procent per timme, berättar 
Dan Andersson.

Info Express
Källa: Uppsala universitet

I projektet ingår sex olika forskargrupper med olika kompetenser från Uppsala universitet, Akademiska sjukhuset, 
Karolinska institutet och KTH.

■ Att hitta rätt antibiotika och att göra det fort – det kan vara livs-
viktigt vid svåra infektioner. Forskarna Johan Elf och Dan Anders-
son är med och utvecklar ett mycket snabbt test av antibiotikaresis-
tens. Målet är att tiden från prov till svar ska minska från ett dygn 
till under fyra timmar.

Skanna här

ka möjligheter att validera 
preliminära fynd att imi-
dasolpropionat kan kopplas 
till typ 2-diabetes. Här fick 
vi möjlighet att analysera 
närmare 2 000 prover och 

kan därmed fastställa att 
förhöjda nivåer av imida-
solpropionat kan kopplas 
till typ 2-diabetes. Då ni-
våerna är förhöjda även vid 
prediabetes kanske imida-

solpropionat även kan or-
saka sjukdomen i vissa fall, 
säger han.

Info Express
Källa: Göteborgs univeraitet
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■ Lärarassistent Helle Svendsen föredrar att tillbringa tid med närvaro 
och interaktion med barnen i det röda rummet på barnhemmet Troldehøj.

Helsingør: 25 år som lärarassistent: 
“Jag vill tillbringa min tid med barnen”

Den 54-åriga pedagogas-
sistenten, Helle Svendsen, 
kunde fira 25 år med barnen i 
Helsingör kommun i oktober. 
På grund av covid-19 har fi-
randet av årsdagen emellertid 
skjutits upp till det nya året. 

Förutom att vara en aktiv lö-
pare i skogarna runt huset i 
Hornbæk, är Helle Svendsen 
idag assistent på barnhemmet 
Troldehøj, där hon har arbe-
tat de senaste sju åren. En av 
de största förändringarna hon 
har upplevt genom åren, för-
klarar hon enligt följande:

Det är min upplevelse att 
barn idag är mer gränsska-
pande och utmanar de vuxna 
mer än tidigare. Det kan fin-
nas många anledningar till 
detta. Men det kan vara svårt 
för både föräldrar och lärare 
att ta itu med.

www.mobelmastarna.se

Hitta din drömsoffa i vårt breda utbud! 
Kom in till oss så hjälper vi dig med goda 

råd om komfort och materialval.
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PATRONEN, fåtölj med pall, tillverkan av svenska Br. Andersson i Småland.
En smäcker och elegant design med perfekt passform och komfort.
Fårskinn i olika färg. (15340:-) NU 13.990:-

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

FÅTÖLJER
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Ge ditt hem ett nytt liv!!!
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med bra inställningar, rygg, nacke,
svankstöd, snurrbar med pall.
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CALYPSO snurrfåtölj i premiumkva-
lite med maximal komfort. Justerbar
nacke i höjd och vinkel. Ryggens
lutning och fotstöd justerar du mjuk
och steglöst med el.  Här i semia-
nilinskinn med ekfärg på trädetal-
jerna. Finns även i tyg. Finns även
manuell utan fotstöd 11.995:-

17 630:-

-30%

www.mobelmastarna.se
*vid 23 månaders delbetalning. Räntefri
delbetalning 3-23 månader gäller vid köp om
min. 3 000kr. Reservation för slutförsäljning.

TYNGDTÄCKE
CURA PEARL 7 kg 
150x210 1 466:- (2 095:-) 
9 kg 150x210 1 606:- (2 295:-)

KONTINENTALSÄNG BRÄNNÖ
med två lager pocketspringfjädrar, 

bäddmadrass med högelastiskt hålperforerat 
softskum och hålfibervadd. Tillverkad i Småland. 

25 års garanti mot ram- och spiralbrott!

PAKETPRIS
KONTINENTALSÄNG SKAGERRAK

BRÄNNÖ 180/160X200 INKL. BRÄNNÖ
GAVEL MED 2 USB-UTTAG, BEN

OCH BÄDDMADRASS

KONTINENTALSÄNG
JENSEN SUPREME
SEAMLESS BASE 180X200 inkl. 
Bäddmadrass StarRose, 
Eikon ben i ek, 14 cm. 5 års 
totalgaranti och 25 års garanti 
mot ram- och fjäderbrott!

SÄNGBORD
KIVIK
1 695:-

TYNGDTÄCKE, FRÅN

1 466:-
(2 095:-)

SÄNGBORD KIVIK i massiv oljad eller
vitoljad ek, vitlackad eller svartlackad
MDF 35x35 H70 1 695:-

Vakna maximalt utvilad i en av
våra svanenmärkta sängar!

SÄNG
VECKOR

PAKETPRIS!

50 400:-
(62 990:-) 2 243:-/mån*

21 995:-
(32 990:-) 1 008:-/mån*25ÅRS

GARANTI

25ÅRS
GARANTI

BÄDDMADRASS PÅ
KÖPET!

om

Vi levererar,
bär in och

monterar alla 
möbler vid köp 

över 7000:-
– utan

kostnad!

Bra att vara tydlig
För Helle har det blivit en 
tydlig och direkt inställning 
till barnen som hon tycker att 
barnen svarar bäst på. Och 
barnen är nöjda med det, sä-
ger hon:

“Jag är förmodligen en av de 
tydligaste vuxna här i Trol-
dehøj. Men min erfarenhet är 
att barnen gillar det när vux-
na säger saker som de är. Och 
det är därför det också finns 
många barn som vill ha mig 
hos dem. Jag tycker inte att 
det är dåligt att vara direkt 
mot barnen”, säger Helle 
Svendsen, som tar sin dagliga 
promenad i det röda rummet i 
Troldehøjs plantskola.

Barnhemmet Troldehøj är 
en integrerad institution med 
121 barn som ligger på HC 
Christensens väg i Helsin-

gör. Det är ett grönt område 
omgivet av höga träd och en 
naturlekplats - i utkanten av 
bostadsområdet Thrift. 
Och barnhemmet Troldehøj 
är en riktigt bra arbetsplats, 
om du frågar Helle Svendsen.
“Vi har en bra chef och jag 
har fina kollegor. Jag trivs i 
säkra och välbekanta omgiv-
ningar så att jag inte flyger ut 
och hittar ett annat jobb när 
det jag har fungerar. Jag kom-
mer att stanna så länge jag 
har gott humör”, säger hon.

Mycket nära barnen
Hon har tidigare arbetat på ett 
litet dagis i Ålsgårde, som nu 
är stängt, men har hittat sin 
plats med de yngsta barnen.

- Jag gillar att vara nära bar-
nen och det är man i barn-
kammaren. De kommer nära 
en, säger Helle, som aldrig 
har övervägt att utbilda sig 
till lärare. Mestadels för att 
hon inte avundas de utbildade 
lärarna den del av jobbet som 
äger rum framför en dator, då 
närvaron med barnen alltid 
har varit det viktigaste.

“Jag är glad att jag som as-
sistent inte är ansvarig för 
skriftliga rapporter och re-
kommendationer till sjuk-
gymnaster och liknande. Da-
torer och teknik är bara inte 
en del av mig. Naturligtvis 
bidrar jag med det jag ser och 

■ Nu kan danskarna ladda ner sitt körkort i en app och använda det 
istället för det fysiska körkortet. De digitala körkorten fungerar som 
körkort inom Danmarks gränser och kan användas som identifikation 
även i andra sammanhang. I de svenska gränskontrollerna accepteras 
det digitala körkortet som legitimation eftersom det krävs ett giltigt 
danskt pass för att utfärda det, upplyser den svenska gränspolisen till 
News Øresund.

Øresund: Danmark har infört digitalt 
körkort – kan användas som legitimation 
i de svenska gränskontrollerna

För att få ett digitalt kör-
kort krävs en relativt ny 
smarttelefon som kan av-
läsa det chip som finns i 
ett fysiskt körkort. I och 
med det digitala körkortet 
är förhoppningen att fär-
re böter ska utfärdas till 
de som inte har ett fysiskt 

körkort med sig – förra 
året bötfälldes 5 930 per-
soner för att de inte hade 
körkortet med sig, enligt 
Danmarks radio. Dock 
måste danskarna nu se till 
att ha en laddad telefon 
med hel skärm som kan 
avläsa det digitala körkor-

tet för att inte riskera bö-
ter i en eventuell kontroll. 
Arbetet med att ta fram 
körkortsappen har pågått 
under två år och kostat 45 
miljoner danska kronor.

Info Express
Källa: News Øresund.
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■ En utbyggnad av stationen, med två nya tågspår och perronger, under Helsing-
borg C för att ansluta en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingør till Väst-
kustbanan. Tillsammans med övertäckning Västkustbanan söderut skulle det frigöra 
mark för 1 500 nya bostäder och 40 000 kvadratmeter kontor och service i centralt 
läge. Det visar en ny studie som tagits fram av Helsingborgs stad tillsammans med 
fastighetsbolaget Wihlborgs som äger stationsbyggnaden.

Ny stationsdel under Helsingborg C öppnar 
för fler bostäder och kontor i centralt läge

Kring årsskiftet ska den 
statliga dansk-svenska 
strategiska analysen av en 
fast förbindelse mellan 
Helsingborg och Helsingør 
vara färdig.

– Vårt mål under 2021 är 
att få de båda regeringar-
na att fatta beslut om att 
gå vidare med projektet. 
Idag presenterar vi vilka 
utvecklingsmöjligheter det 
finns kring Helsingborg 
C, sade Peter Danielsson, 
kommunstyrelsens ordfö-
rande (M) i Helsingborg, 
vid en digital pressträff un-
der tisdagen.

Helsingborgs stad vill byg-
ga ut Helsingborg C med 
två nya spår och perronger 
parallellt med dagens sta-
tion vilket skulle innebära 
att stationen då skulle ha 
sex spår. Genom de nya 
spåren kan Helsingborg C 
och Västkustbanan kopp-
las ihop med en framti-
da HH-förbindelse. I det 
gamla färjeläget och ge-

nom att täcka över Väst-
kustbanan söderut ges 
utrymme för ytterligare 1 
500 bostäder och 40 000 
kvadratmeter kontor, ser-
vice och arbetsplatser i en 
ny stadsdel kring statio-
nen, visar studien.

Kommunen har i dagslä-
get ingen kostnadsuppgift 
för projektet och finansie-
ringslösningen är en frå-
ga om förhandling, säger 
Mikael Kipowski, utveck-
lingsdirektör Helsingborgs 

stad, till News Øresund.

– Det är alltid en förhand-
ling kopplat till nytta. Om 
bara nyttan tillförs sta-
den och Wihlborgs för att 
bygga spåren, då kan man 
förvänta sig att staden ska 
vara med och medfinan-
siera. Om nyttan är större 
ligger det på staten att fi-
nansiera. Det blir en för-
handling längre fram.

Info Express
Källa: News Øresund

Köpenhamns: flygplats vill införa snabbtest 
för att få igång flygtrafiken

■ Snabbtest för covid-19 som ger svar inom 30 minuter för 
alla resenärer som kommer till Danmark från land med hög 
smittspridning. Det kan vara räddningen för flygbranschen, 
uppger Köpenhamns flygplats i sin delårsrapport.

I samarbete med den 
danska regeringen un-
dersöker Köpenhamns 
flygplats nu hur snabb-
test ska kunna införas 
på flygplatsen så fort 
som möjligt. Det skulle 
i praktiken innebära att 
alla resenärer från röda 
eller orange länder, det 

vill säga länder med hög 
smittspridning, ska tes-
ta sig vid ankomst till 
Danmark.

Dessa snabbtest har re-
dan införts på test på an-
dra europeiska flygplat-
ser. I delårsrapporten 
framgår det att Köpen-

hamns flygplats ledning 
och styrelse är eniga om 
att införandet av snabb-
tester är helt avgörande 
för att säkra flygbran-
schens återhämtning.

Info Express
hello@infoexpress.se
Källa: News Øresund

Köpenhamns flygplats undersöker möjligheten för att införa snabbtest för covid-19 för resenärer som kommer från riskländer. 
Foto: News Øresund

En utbyggnad av stationen och övertäckning av spåren kan ge plats för nya 
bostäder och kontor i centrala Helsingborg. Illustration: Helsingborg stad

Lund med och påverkar barns rättigheter i 
framtida AI-utveckling
■ Lund ska vara med och se till att barns rättigheter ska tas tillvara 
i utvecklandet av artificiell intelligens, AI. Lunds kommun har till-
sammans med Sveriges nationella AI-center, AI Sweden, utsetts 
till en av 15 piloter i världen som utvärderar Unicefs riktlinjer för 
AI och barnrättigheter.

Utvecklingen av artificiell 
intelligens går snabbt och 
påverkar vårt samhälle i 
grunden. AI innebär sto-
ra möjligheter för att ut-
veckla vårt sätt att leva, 
men det finns också risker. 
För att säkra att barnper-
spektivet tas tillvara i den 
internationella utveckling-
en av AI har barnrättsor-
ganisationen Unicef tagit 
fram en vägledning, med 
ett antal bärande principer 
för hur barns rättigheter 
kan tillgodoses. Unicefs 
vägledning har sin grund 
i barnkonventionen och 
syftar till att skydda barn 
och deras rättigheter, att 
ge barn möjlighet att bidra 
till utvecklingen, och titta 
på vilka möjligheter, risker 
och problem det finns med 
AI för barn i dag.

Lunds kommun har till-
sammans med AI Sweden, 
Malmö stad, Helsingborgs 
stad och Lunds universitet 
blivit utvald som en av 15 

piloter i världen som ska 
utvärdera Unicefs vägled-
ning. Resultaten från Lund 
kommer att användas i en 
global kontext, och våra 
resultat kommer att vara 
med och bidra och påverka 
policyn.

– Barnperspektivet har all-
tid varit en viktig fråga för 
Lunds kommun. Det här är 
en fantastisk möjlighet att 
få vara med och säkerstäl-
la att barns rättigheter tas 
tillvara i utvecklingen av 
AI, säger Åsa Melvanius, 
digitaliseringschef i Lunds 
kommun.

I samband med piloten 
kommer policyn att ut-
värderas och ett remissvar 
lämnas till Unicef, och den 
vägledning som ges ska 
också prövas praktiskt i 
riktiga AI-utvecklingspro-
jekt i de olika kommuner-
na. För Lunds kommun 
handlar det om att under-
söka hur AI kan stötta so-

cialtjänsten att säkra barn-
perspektivet i utredningar 
av barnets behov. Resul-
taten av studierna kommer 
sedan att följas av forskare 
vid Lunds universitet. Pa-
rallellt med piloten kom-
mer universitetet också att 
organisera ett samverkans- 
och utbildningsprogram 
via avdelningen för upp-
dragsutbildning.

– AI är spännande och ska-
par helt nya möjligheter. 
Att Lund, som en av Euro-
pas ledande kommuner när 
det kommer till barns rät-
tigheter, möjligheter och 
inflytande, kan påverka 
utvecklingen av AI genom 
att säkerställa barnens rät-
tigheter är ett viktigt steg i 
rätt riktning, säger Philip 
Sandberg (L), kommun-
styrelsens ordförande i 
Lunds kommun.

Info Express
Källa: Lunds kommun

■ Den sista pusselbiten 
läggs nu till kvarteren 
runt Hyllie stationstorg 
med Embassy of Sha-
ring som ska genomsy-
ras av FN:s hållbarhets-
mål och Agenda 2030.

Embassy of Sharing är 
det vinnande förslaget 
i Malmö stads markan-
visningstävling för om-
rådet beläget i hörnet av 
Hyllie Boulevard och 
Hyllie Stationstorg. Här 
planeras det för närma-
re 300 bostäder, kontor, 
hotell, butiker, restau-
ranger och mötesplatser 
med låg klimatpåverkan 
och hållbarhet i fokus. 
Sju iögonfallande bygg-
nader ska ta form och 
först på plats blir Fyr-
tornet, som blir Sveriges 
högsta kontorshus i trä.
FN:s hållbarhetsmål 

och Agenda 2030 ge-
nomsyrar utformningen 
av området och valen 
av material och teknik. 
Lösningarna ska vara 
resurssmarta och ge 
minsta möjliga klima-
tavtryck. Grönskan ska 
vara påtaglig med såväl 
ett grönt torgstråk som 
gröna tak med odlings-
möjligheter och fasader 
täckta av vegetation. 
För att skapa en trygg 
och säker trafikmiljö 
prioriteras fotgängare 
och cyklister, och det 
planeras för närmare 
1700 cykelparkeringar. 
Ett bilgarage under jord 
ska underlätta framkom-
ligheten för boende och 
besökare.

På sitt sammanträde i 
dag sa stadsbyggnads-
nämnden ja till de-

taljplanen för området, 
vilket betyder att fler 
hållbara kvarter i Hyllie 
kan börja ta form.

– Nu läggs ännu en pus-
selbit för att göra Hyllie 
till Malmös klimatsmar-
taste stadsdel och en 
global förebild för håll-
bar stadsutveckling. Här 
ska det vara lätt att göra 
rätt och göra hållbara 
val i vardagen. Embassy 
of Sharing är ett spän-
nande och spektakulärt 
projekt vars utveckling 
jag ser fram emot att 
följa, säger Sofia Hedén 
(S), stadsbyggnads-
nämndens ordförande.

– Jag tycker det är fan-
tastiskt bra med gröna 
ytor både på tak och 
väggar, det både höjer 
trivseln och möjlighe-
ten till dagvattenhan-
tering. Att stadsdelen 
blir så klimatsmart är 
ett tecken på Malmös 
framåtsyftande och inn-
ovativa sätt att planera 
staden, säger Lars Hell-
ström (L), stadsbygg-
nadsnämndens vice ord-
förande.

Info Express
Källa: Malmö stad

Malmö: Central pusselbit läggs till rekord-
grönt Hyllie – Embassy of Sharing ska präglas 
av FN:s globala hållbarhetsmål

Illustration: Wingårdhs arkitektkontor

hör, men att tillbringa min tid 
med barnen, det är det jag 
brinner för”, säger hon.

Mer närvaro - mindre cirkus
Idag är den största utmaning-
en, enligt Helle, att det finns 
mycket att bekanta sig med 
och mer att uppnå under en 
arbetsdag. Kommunen står 
bakom många projekt och in-
itiativ i kommunens daghem 
som i bästa bemärkelse ger 
barnen olika former av konst 
och kultur. De många kurser-
na kan vara svåra att ta emot 
för vissa barn, tror Helle.

- Om det under en tid finns 
barn i vardagsrummet som 
har svårt att sitta stilla eller 

fokusera är en cirkusföre-
ställning med utländska vux-
na inte alltid en bra idé. Saker 
får gärna vara som de brukar 
vara i en plantskola. Den säk-
ra vardagen i rummet med 
bekanta vuxna är bara bättre 
för vissa barn, säger hon.

De flesta dagarna är bra
Vardagslivet i ett stort barn-
hem kan ibland utmanas 
av det faktum att man som 
människa bara har två armar, 
tror Helle Svendsen. Till ex-
empel när flera barn behöver 
en vuxen samtidigt.

“Jag tror att vi springer 
snabbt. Det värsta är faktiskt 
när du får en känsla av att du 

inte har kommit igång. Det 
har jag några dagar.” Det rå-
der fortfarande ingen tvekan 
om att Helle Svendsen älskar 
sitt arbete bland barn och 
vuxna i Troldehøj och de fles-
ta dagar är lyckligtvis riktigt 
bra, betonar hon.

“Vi vuxna tittar ofta på var-
andra och kan bara säga: vil-
ka underbara barn vi har här i 
det röda rummet”, ler Helle.

Det finns plats för lek och 
gott skratt på barnhemmet 
Troldehøj. Foto: Thinkalike

Spindellek på lekplatsen
Info Express
Källa: Helsingør kommun.

Helle Svendsen. Foto: Thinkalike
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Mitsubishi Eclipse Cross 
/Nu pris från 239 900 kr 

Med Mitsubishi Eclipse Cross tar du dig ut från stadens brus till skogens tystnad, från trånga gator  
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Fågelinfluensa hos en kalkonbesättning i Skåne

Flera fall av fågelinflu-
ensa har den senaste ti-
den upptäckts i bland 
annat Tyskland, Dan-
mark, Nederländerna och 
Storbritannien och den 6 
november beslutade där-
för Jordbruksverket om 
skyddsnivå 2 i hela Sveri-
ge. Det innebär att huvud-
regeln är att tamfåglar ska 
hållas inomhus men att det 
finns vissa undantag, 

– Att fågelinfluensa nu 
upptäcks i Sverige är 
inte oväntat, eftersom vi-
rus har förekommit hos 
både tama och vilda fåg-
lar i flera länder i Euro-
pa under hösten. Smittan 
innebär naturligtvis en 

stor påfrestning för den 
drabbade gården. För att 
motverka smittspridning 
kommer alla fjäderfän att 
avlivas och anläggningen 
saneras, säger Katharina 
Gielen, biträdande avdel-
ningschef på Jordbruks-
verkets djuravdelning.

Höjd skyddsnivå
Inom de beslutade res-
triktionsområdena runt 
den aktuella kalkonbe-
sättningen gäller skydds-
nivå 3 vilket innebär 
ytterligare skärpta krav 
kring bland annat vilka 
fåglar som ska hållas in-
omhus för att förhindra 
kontakt med vilda fåglar. 
Dessutom råder förbud 

mot transporter och för-
flyttningar av fjäderfä, 
andra fåglar i fångenskap, 
kläckägg, konsumtions-
ägg och fjäderfäkött med 
mera. För vissa trans-
porter krävs ett särskilt 
tillstånd. Djurhållare ska 
också övervaka hälsolä-
get hos sina fåglar för 
att tidigt kunna upptäcka 
misstänkta fall av fågel-
influensa. Myndigheter-
na informerar de berörda 
djurhållarna om aktuella 
regler.

Virus cirkulerar nu hos 
vilda fåglar
– Fågelinfluensa cirkule-
rar i vilda fågelpopulatio-
ner i Europa just nu men 

vi vet inte hur omfattande 
förekomsten är i landet. 
Det är sannolikt att vi 
kommer att upptäcka fall 
på vildfågel, och det finns 
en risk för att fler fjäder-
fäbesättningar och andra 
tamfåglar ska smittas. 
Därför vill vi påminna 
om att det är viktigt att 
skydda sina tamfåglar 
från direkta och indirek-
ta kontakter med vilda 
fåglar, säger Maria Nöre-
mark, tf biträdande stat-
sepizootolog på SVA.

Djurägare i hela landet 
uppmanas vara uppmärk-
samma och ta kontakt 
med veterinär om fjäder-
fän visar ökad dödlighet, 
förändringar i foder- och 
vattenkonsumtion, sänk-
ning i äggproduktion eller 
nedsatt allmäntillstånd. 

Vi är också tacksamma 
om allmänheten rapporte-
rar in fynd av döda vilda 
fåglar till SVA via formu-
läret https://rapportera-
vilt.sva.se/. På så sätt kan 
ökad dödlighet upptäckas 

och genom provtagning 
kan vi också få reda på 
om viruset finns på viltfå-
gel i ett visst område.

Fortsätt att äta ägg och 
fågelkött
Som konsument kan man 
fortsätta äta ägg eller kött 
från fjäderfä enligt Livs-
medelsverket. Risken för 
människor i allmänheten 
att smittas är i det när-
maste obefintlig, enligt 
Folkhälsomyndigheten.

Info Express
hello@infoexpress.se

Källa: Statens veterinär-
medicinska anstalt

Information om skyddsni-
våer på Jordbruksverkets 
webbplats. (Skanna nedan)

Mer om restriktionsom-
råden och vad som gäller 
vid konstaterad smitta på 
Jordbruksverkets webb-
plats. 

■ Fågelinfluensa har konstaterats hos en kalkonbesättning i Skåne. Det 
visar provresultat från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Jord-
bruksverket har infört restriktionsområden runt den smittade besättning-
en. Myndigheten har även beslutat om spärrförklaring i den smittade 
besättningen, vilket innebär att inga djur eller djurprodukter får läm-
na gården. De smittade fåglarna kommer att avlivas och anläggningen 
saneras. Det aktuella fågelinfluensaviruset H5N8 är mycket smittsamt 
mellan fåglar. Denna typ har inte visat några tecken på att smitta männ-
iska utan betraktas som en ren fågelsjukdom.

Kalkon. Foto: Karin Troell/SVA

Nu ska danska livsmedel räknas 
som närproducerade i Skåne

Enligt Region Skånes 
miljöprogram 2017-
2020 ska minst 70 pro-
cent av regionens livs-
medelsbudget för 2020 
användas till närprodu-
cerade och/eller ekolo-
giska livsmedel. Enligt 
miljömålet ska närpro-
ducerade livsmedel pri-
oriteras vid regionens 
upphandlingar.

Fram tills nu har Regi-
on Skåne inte haft en 
definition av vad som 
menas med närproduce-

rade livsmedel. I veckan 
beslutade regionstyrel-
sen att definiera närpro-
ducerat som “livsmedel 
som har sitt ursprung 
och är förädlat i föl-
jande regioner: Region 
Skåne, Region Jönkö-
pings län, Region Kro-
noberg, Region Kalmar 
län, Region Blekinge, 
Region Östergötland, 
Region Halland, Västra 
Götalandsregionen samt 
hela Danmark”.

Ytterligare ett krav i  

Region Skånes upphand-
lingspolicy är att alla 
varor som köps in ska 
leva upp till svensk lag-
stiftning. Det innebär att 
även livsmedel som köps 
in från Danmark ska 
uppfylla svenska djur- 
och växtskyddslagar 
samt att användning av 
antibiotika inte får ske i 
förebyggande syfte. 
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Foto: De här frigående grisarna utanför byn Tarm på Jylland räknas nu in i begreppet närpro-
ducerat när Region Skåne upphandlar livsmedel - under förutsättning att de föds upp i enlighet 

med svenska djur- och växtskyddslagar. Foto: News Øresund

200 000 svenska hushåll har 
stoppat amorteringsbetalningar 
som följd av coronakrisen

■ I våras beslutade Fi-
nansinspektionen om 
ett tillfälligt uppehåll i 
amorteringskravet för 
hushållens bolån. Syftet 
var att frigöra utrymme 
till konsumtion eller be-
sparingar för privatper-
soner när den svenska 
ekonomin såg ut att 

störtdyka och många 
väntades förlora sina 
jobb. Idag har runt en 
tredjedel av alla hushåll 
som omfattas av amor-
teringskravet utnyttjat 
möjligheten att skju-
ta upp sin amortering, 
vilket motsvarar 200 
000 hushåll. Det upp-

ger finansinspektionens 
generaldirektör Erik 
Thedéen under veckan. 
I nuläget ska det till-
fälliga uppehållet tas 
bort igen den 31 augusti 
2021. 
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■ Danska livsmedel ska jämställas med livsmedel producerade 
i Skåne och ytterligare sju svenska regioner i södra och västra 
Sverige när Region Skåne gör sina inköp. Regionstyrelsen fast-
ställde i veckan en definition av närodlade livsmedel där även 
grannlandet på andra sidan Öresund ingick. Det framgår av ett 
pressmeddelande.

Viktigt att vårdpersonal frågar 
om våldsutsatthet

På Gynekologimottagning 
akut i Malmö är det sedan 
i mars i år rutin att fråga 
alla patienter.

– Tidigare har det varit en 
utmaning att kunna stäl-
la frågan om någon varit 
utsatt för våld i nära rela-
tioner eftersom anhöriga 
tillåtits att vara med vid 
besöket. När besöksför-
budet infördes på grund 
av pandemin och inga an-
höriga fick följa med blev 
det möjligt, säger Klara 
Ivefeldt, sjuksköterska vid 
Gynekologimottagningen 
akut i Malmö.

Hon är en av de ansvariga 
för att det numera är rutin 
att ställa frågan om man 
utsatts för våld till alla 
patienter. På Gynekolo-
gimottagning akut i Mal-
mö har man tagit fram ett 
flödesschema med förslag 
på hur man kan fråga om 
patienten utsatts för våld 
och vad man ska göra om 
svaret blir ja eller nej. Det 
schemat finns numera på 
varje expedition.

Inte bara fysiskt våld
Ett vanligt sätt att beskriva 
våld i professionella sam-
manhang är att dela upp 
våldet i fysiskt, psykiskt 
och sexuellt våld eftersom 
många annars likställer 

våld med fysiskt våld. En 
person som utsätts för en 
våldstyp utsätts ofta även 
för de övriga.
– Många tror att det mås-
te handla om grovt fysiskt 
våld, säger Klara Ivefeldt.

Vårdprogram för våld i 
nära relation
Sedan 2018 finns det ett 
regionalt vårdprogram för 
våld i nära relationer. Det 
är utformat som en tydlig 
guide för hur vårdpersonal 
som möter patienter bör 
göra för att motverka våld 
i nära relationer.

– Detta är en utsatt grupp 
och vi som organisation 
har arbetat sedan många 
år med att utbilda och 
vägleda vårdens medar-
betare att uppmärksam-
ma signaler och kunna ge 

stöd till de utsatta, säger 
Pia Lundbom, hälso- och 
sjukvårdsdirektör i Regi-
on Skåne.

Fråga flera gånger
En av de viktigaste sa-
kerna som medarbetare i 
vården kan göra är alltså 
att fråga om kvinnan de 
har framför sig har blivit 
utsatt för våld eller lever 
i en relation där våld före-
kommer.
– Ju fler gånger frågan 
ställs, desto lättare blir det 
för patienten att en dag 
svara ja. Fallen finns inom 
alla verksamheter och där-
för är det viktigt att frågan 
ställs av alla, inte bara av 
akutverksamheter. säger 
Klara Ivefeldt.
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■ Patienter som är eller har varit utsatta för våld i en nära rela-
tion söker ofta vård för olika symtom. Många vågar, vill eller 
kan inte själva ta upp att de varit utsatta för våld. Därför är det 
viktigt att personalen frågar.

Image by Yerson Retamal from Pixabay 
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De nya reglerna innebär 
att vi får en standardise-
rad modell för gruppta-
lan i alla medlemsländer, 
vilket ger konsumen-
terna ett bra skydd mot 
masskada. Samtidigt in-
förs lämpliga skyddsme-
kanismer för att undvika 
rättegångsmissbruk.

Alla medlemsländer 
måste nu införa åtmins-
tone ett effektivt förfa-
rande som gör det möj-
ligt för behöriga organ 
(t.ex. konsumentorgani-
sationer eller offentliga 
myndigheter) att väcka 
talan vid domstol för att 
få till stånd ett föreläg-
gande (upphörande eller 
förbud) eller gottgörelse 
(ersättning). Syftet med 
lagstiftningen är att få 
den inre marknaden att 
fungera bättre genom att 
stoppa olagliga metoder 
och underlätta konsu-
menternas tillgång till 
rättslig prövning.

Fler rättigheter för 
konsumenterna och 
skyddsmekanismer för 
näringsidkare

Den här modellen för eu-
ropeisk grupptalan gör så 
att enbart behöriga organ, 
t.ex. konsumentorgani-
sationer, kan företräda 
konsumentgrupper och 
väcka talan vid domstol, i 
stället för advokatbyråer.

För att de behöriga or-
ganen ska kunna väcka 
gränsöverskridande talan 
måste de uppfylla sam-
ma kriterier i hela EU. 
De måste visa prov på en 
viss grad av stabilitet och 
att de bedriver offentlig 
verksamhet. Deras verk-
samhet får heller inte dri-
vas med vinstsyfte. När 
det gäller inhemsk talan 
måste organen uppfylla 
de kriterier som fastställs 
i de nationella lagarna.

De nya reglerna innebär 
också ett robust skydd 
mot rättegångsmissbruk 
genom att ”principen om 
att förloraren betalar” 
ska användas. Den säker-
ställer att den förlorande 
parten betalar den vin-
nande partens kostnader 
för förfarandet.

För att ytterligare för-
hindra missbruk i sam-
band med grupptalan bör 
straffskadestånd undvi-
kas. De behöriga organen 
bör också införa förfa-
randen som undviker in-
tressekonflikter och yttre 
påverkan, särskilt om de 
finansieras av en tredje 
part.

Grupptalan kan inledas 
mot näringsidkare om de 
påstås ha kränkt EU:s la-
gar på ett stort antal om-
råden, såsom dataskydd, 
resor och turism, finan-
siella tjänster, energi och 
telekommunikationer.

Slutligen omfattar direk-
tivet även överträdelser 
som har upphört innan 
grupptalan har inletts 
eller avslutats, eftersom 
bruket kanske måste för-
bjudas för att förhindra 
att det upprepas.

Citat
”Med detta nya direktiv 
fann vi en balans mellan 
mer konsumentskydd och 
att ge företag den rättsliga 
säkerhet som de behöver. 

EU:s konsumenter kommer snart kunna försvara 
sina rättigheter kollektivt

Varför hemlöshet är en 
viktig fråga
Bostäder är en grundläg-
gande mänsklig rättighet, 
men varje natt sover över 
700,000 personer i Euro-
pa, en ökning med 70 % 
under de senaste 10 åren.

Covid-krisen utsätter 
hemlösa för ytterligare 
risker, eftersom de i opro-
portionerligt hög grad 
lider av dålig hälsa och 
saknar tillgång till hygien 
och hälso- och sjukvård. 
Med den nuvarande eko-
nomiska lågkonjunkturen 
och förlusten av arbetstill-
fällen skulle hemlösheten 
kunna öka.

Hemlösa utsätts ofta för 
hatbrott och våld, bland 

annat social stigmatisering. 
Profilen för Europas hem-
lösa håller på att förändras, 
med allt fler barn, migran-
ter, minoriteter, kvinnor 
och familjer på gatorna.

 Hemlöshet är en av de 
svåraste formerna av fat-
tigdom och berövande 
som måste undanröjas ge-
nom målinriktad och inte-
grerad politik 
Europaparlamentets re-
solution om åtgärder mot 
hemlösheten i EU
     
Parlamentets lösningar på 
hemlösheten
Parlamentets uppmanar 
EU-länderna att

Tillhandahålla lika till-
gång till offentliga tjänster 

Parlamentet vill få slut på hemlöshet i EU

såsom hälso- och sjuk-
vård, utbildning och soci-
ala tjänster
Stödja integrationen av 
hemlösa på arbetsmarkna-
den genom sysselsättnings-
program, utbildning och 
skräddarsydda program
Tillhandahålla ständig 
tillgång till nödbostäder 
som en sista lösning (utö-
ver förebyggande åtgärder 
och stödåtgärder
Arbeta med en gemensam 
definition, förbättrad da-
tainsamling och enhetliga 
indikatorer för att bättre 
förstå och bedöma proble-
mets omfattning

Parlamentet uppmanar 
dessutom EU:s medlems-
stater att anta principen 
om ”boende först”, som 

redan framgångsrikt in-
förts av flera länder. I 
motsats till mer traditio-
nella angreppssätt syftar 
modellen med ”boendet 
först” till en permanent 
bostad så snart som möj-
ligt innan man tar itu med 
andra frågor.

Bristen på bostäder till 
rimliga priser är ett väx-
ande problem
Trots stora skillnader mel-

lan EU-länderna är bristen 
på överkomliga bostäder 
ett växande problem, och 
bostadspriserna steg med 
5,2 procent i medlemslän-
derna under andra kvarta-
let 2020 jämfört med sam-
ma kvartal 2019.

Detta är ett problem för 
låginkomsttagare och hy-
resgäster, under 2018 var 
nästan 38 procent av hus-
hållen i riskzonen för fat-
tigdom, mer än 40 procent 

■ I en resolution som antogs den 24 november uppmanade par-
lamentets ledamöter EU och dess medlemsstater att få ett slut på 
hemlösheten senast 2030. De förespråkar en EU-ram med natio-
nella strategier och uppmanar medlemsstaterna att avkriminali-
sera hemlöshet och fortsätta att mobilisera finansiering för att ta 
itu med problemet.

I en tid när Europa tes-
tas hårt har EU visat att 
man kan leverera och 
anpassa sig till nya verk-
ligheter, bättre skydda 
sina medborgare och till-
handahålla nya konkreta 
rättigheter som svar på 
globaliseringen och dess 
konsekvenser”, sade fö-
redraganden Geoffroy 
Didier (EPP, Frankrike).

Nästa steg
Direktivet träder i kraft 
20 dagar efter att det of-
fentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tid-
ning. Medlemsländerna 

har sedan 24 månader på 
sig att införliva direkti-
vet i nationella lagar och 
ytterligare sex månader 
att börja tillämpa det. De 
nya reglerna kommer att 
gälla grupptalan som in-
letts samma dag eller ef-
ter den dag då de börjar 
tillämpas.

Bakgrund
EU-kommissionen lade 
fram direktivet för 
grupptalan i april 2018 
och parlamentets för-
handlare och EU-minist-
rarna kom överens i juni 
2020. Lagen är en del av 

den nya given för konsu-
menterna och en reaktion 
på ett antal skandaler 
som uppdagats nyligen 
där multinationella före-
tag kränkte konsumen-
ternas rättigheter. I vissa 
medlemsländer har kon-
sumenterna redan nu rätt 
att inleda grupptalan vid 
domstol, men nu kommer 
den här möjligheten att 
finnas tillgänglig i alla 
EU-länder.
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av den disponibla inkom-
sten gick åt till bostäder, 
jämfört med 10,2 procent 
av EU:s befolkning i all-
mänhet.

Parlamentet arbetar också 
med förslag om anständi-
ga bostäder till överkomli-
ga priser och inkluderande 
bostadsmarknader.
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Fler nattåg till Berlin och Hamburg 
nästa år

Det första nattåget till 
Tyskland kommer att rulla 
den 27 mars nästa år och 
säsongen avslutas den 29 
september. Det meddelar 
Snälltåget som har utökat 
trafiken jämfört med tidi-
gare år.

– Det blir första gången ett 

nattåg kör från Sverige till 
Tyskland via Danmark i 
reguljärtrafik sedan 90-ta-
let. Det känns fantastiskt 
att kunna erbjuda ett så-
dant hållbart alternativ till 
resenärerna. Vi har kört 
nattåg till Berlin sedan 
2012 och vi tror på dess 
potential. Därför satsar vi 

på fler avgångar och en 
helt ny sträckning för Ber-
lintåget 2021, säger Carl 
Adam Holmberg, affär-
schef för Snälltåget, i ett 
pressmeddelande.
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■ Nu släpper Snälltåget biljetterna till sina nattåg på sträckan 
Stockholm-Malmö-Köpenhamn-Hamburg-Berlin från slutet av 
mars-september 2021. Bolaget planerar fler turer än tidigare år. 
Under sommarmånaderna erbjuds dagliga avgångar och övrig 
tid två avgångar i veckan.

Snälltåget satsar på fler nattåg till Berlin sommaren 2021. Foto: Snälltåget

Den 23 november diskute-
rar parlamentsledamöterna 
vilka konkreta åtgärder som 
bör vidtas för att främja 
hållbar konsumtion på EU:s 
inre marknad, inklusive 
rätten till reparation.

– Vi måste sätta stopp för 
den förtida föråldringen av 
produkter genom att föra 
upp dem på svarta listan 
över olämpliga affärsme-
toder och genom att se till 
att de rättsliga garantiernas 
hållbarhet står i proportion 
till produkternas beräknade 
livslängd, sade föredragan-
de David Cormand (Gröna/
EFA, Frankrike) som ansva-
rar för frågan i parlamentet.

– Vi behöver upprätta en 
verklig rätt till reparation 
och garantera tydlig infor-
mation om produkters håll-
barhet och reparationsmöj-
ligheter med obligatorisk 
märkning. Slutligen måste 
vi dra nytta av ny teknik för 
att få igång inrättandet av en 
cirkulär ekonomi, sade han 
vidare.

Varför är det viktigt att 
främja hållbar konsum-
tion?
Betänkandet om en mer håll-
bar inre marknad, utarbetats 
av Cormand, konstaterade 
att EU:s överskottsdag 2019, 
(EU Earth Overshoot Day) 
den dag då kontinentens eko-
logiska fotavtryck överstiger 
kapaciteten hos planetens 
ekosystem, var den 10 maj, 
vilket innebär att om alla 
konsumerade så mycket som 
européerna skulle det kräva 
2,8 stycken av vår planet.

Betänkandet säger också att 
det nuvarande systemet där 
produkters föråldring byggs 
in och bristande tillgång till 
reservdelar, information om 
garantier och reparationsmöj-
ligheter tvingar människor att 
köpa nya produkter i stället 
för att reparera dem.

Omkring 59 procent av kon-
sumenterna vet inte att den 
lagstadgade minimigaranti-
perioden i EU är två år.

Européernas inställning 
till återanvändning och 
reparation i siffror
Det står också klart att det 
finns en allmän efterfrågan 
på hållbarhet. Enligt en Eu-
robarometerundersökning 
försöker 77 procent av eu-
ropéerna reparera föremål 
innan de köper nytt och 
enligt kommissionens be-
teendeundersökning från 
2018 är det tre gånger mer 
sannolikt att konsumenterna 
köper en produkt om den är 
märkt som hållbar och repa-
rerbar. Omkring 79 procent 
av EU-medborgarna anser 
att tillverkare av digitala en-
heter bör beordras att göra 
det lättare att reparera eller 
byta ut enskilda delar.

Hur vill ledamöterna upp-
nå en hållbar konsumtion?
Den centrala frågan i betän-
kandet är en uppmaning att 
införa en verklig rätt till 
reparation. Reparationerna 
bör vara enkla och överkom-
liga. Ledamöterna vill ha 
bättre tillgång till informa-
tion om reparationer, främ-
jande av hemreparationer, 
stöd till lokala, oberoende 

Hur EU kan främja en hållbar konsumtion

reparatörer och en garanti 
för produktreparationer. De 
vill också lösa frågan om 
immateriella rättigheter som 
gör att man bara kan laga en 
produkt hos en viss formgi-
vare eller distributör.

Dessutom efterlyser leda-
möterna lagstiftning om 
märkning som anger en 
produkts hållbarhet och re-
parerbarhet.

Ledamöterna vill även främ-
ja en återanvändnings-
kultur. Konsumenternas 
förtroende för andrahands-
varor kräver dels öppenhet 
men även garantier för pro-
dukternas skick. De väl-
komnar affärsmodeller som 
bygger på uthyrning, men 
föreslår att de bör undersö-
kas noga för att säkerställa 
deras långsiktiga lönsamhet

Ledamöterna föreslår att 
digital teknik skulle kunna 
användas för att främja en 
hållbar marknad genom att 
inrätta en gemensam data-
bas och ett produktpass för 
bättre spårning av produkter 
och deras delar längs hela 
värdekedjan. Informations-
utbyte mellan producenter 
och konsumenter och en ef-
fektivare marknadskontroll.

Det behövs ordentliga ana-
lyser för att bedöma om en 
viss teknik är miljövänlig 
under hela sin livscykel, 
från råvaruutvinning och 
återanvändning av returrå-
varor till bearbetning i slutet 
av livscykeln, inklusive till-
verkning, transport och an-
vändning. De noterar också 

möjligheten till återkopp-
lingseffekt, som uppstår när 
effektivitetsvinster gör en 
produkt eller tjänst billigare, 
vilket driver upp produktion 
och konsumtion.

I betänkandena uppmanas 
offentliga institutioner, som 
står för 16 procent av EU:s 
BNP, att föregå med gott ex-

empel genom att prioritera 
små, lokala och hållbara fö-
retag i offentliga upphand-
lingar.

Reklamen måste bli mer 
ansvarsfull uppmanade 
ledamöterna med bland 
annat regler om uttag av 
personuppgifter för indivi-
danpassade annonser och så 

kallad greenwashing (grön-
målning) som ger det felak-
tiga intrycket att en produkt 
är mer miljövänlig än den 
egentligen är.
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■ Ledamöterna kommer att kräva nya åtgärder för att främja 
återanvändning och reparationer och stödja begagnade företag 
och lokala reparatörer.

■ Parlamentet godkände i dag en ny lag som gör att konsumentgrupper 
ska kunna gå samman och kollektivt väcka talan i EU.

Omgående leverans av IONIQ Electric och KONA Electric

En nyhet som gör många elektriska!

Våra populära elbilar finns nu för omgående leverans och med längre räckvidd!
Den sofistikerade IONIQ electric och den moderna KONA electric är båda dynamiska elbilar med generösa 
utrymmen, som både respekterar miljön och har lång räckvidd. Uppdaterade IONIQ electric har en räckvidd upp 
till 311 km och med KONA electric, som är Europas första e-SUV, kommer du hela 484 km på en laddning! Båda har 
en klimatbonus på 60 000 kr. De har givetvis också alla tekniska säkerhetslösningar som en modern elbil ska ha.

Välkommen att provköra IONIQ electric och KONA electric.

IONIQ electric: 138 Wh/km, CO2 0 g/km (WLTP). 
KONA electric: 147 Wh/km, CO2 0 g/km (WLTP).
Bilarna på bilden är extrautrustade. Pris exkl. metallic lack inkl. 
moms. Vi reserverar oss för prisändringar och ev. tryckfel. 
Klimatbonus beslutas och utbetalas av Skatteverket.

*Kampanjpris, gäller t.o.m. 30/11 2020. Privatleasing gäller 36 
mån, månadskostnader inkl. moms exkl. uppläggnings- och 
aviavgift. Rörlig ränta. Max körsträcka 1 000 mil/år, övermil 
debiteras. Service ingår under avtalstiden max 4 500 mil. 
Sedvanlig kreditprövning sker. Klimatbonus är inräknad i 
månadskostnaden. 

IONIQ Electric
Pris
från  389 900 kr
Privatleasingserbjudande: 
Just nu från 3 495 kr/mån*

inkl. assistans och service!

KONA Electric
Long Range Performance (64 kWh)

Pris
från 424 900 kr
Nu med längre räckvidd och 
möjlighet för dragkrok

Omgående leverans av IONIQ Electric och KONA Electric
IONIQ Electric
Pris
från  389 900 kr
Privatleasingserbjudande: 
Just nu från 3 495 kr/mån
inkl. assistans och service!

KONA Electric
Long Range Performance (64 kWh)

Pris
från 424 900 kr
Nu med längre räckvidd och 
möjlighet för dragkrok

Öppettider 
Mån-fre:     09.00 – 18.00
Lör:   11.00 – 15.00
Sön:    11.00 – 15.00

Hyundai Malmö
Agnesfridsvägen 129, 213 75 Malmö
Tlf. 040-55 26 40, info@mmcmalmo.se

Hyundai Center Malmö AB
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■ Protester från främst 
unga människor har ägt 
rum i Thailand. Protes-
terna handlar om refor-
mer inom utbildningen 
och andra strukturer inom 
monarkin och regeringen. 
Detta är någonting kon-
troversiellt i Thailand som 
har en av de strängaste la-
garna kring bilden av mo-
narkin och hur den fram-
ställs i medier och som 
även censurerar åsikter 
om monarkin. Protesterna 
har varat i flera månader 

och spred sig fort i juni, 
när en thailändsk aktivist 
vid namn Wanchalearm 
Satsaksit, som var känd 
för att öppet ha åsikter 
som var för demokrati, 
försvann i Kambodja där 
han fick leva i exil. Hans 
försvinnande fick många 
att fundera över hur det 
hade kunnat hända och 
ifrågasätta varför och hur 
han egentligen hade kun-
nat försvinna, vilket öka-
de motsättningen mellan 
människor som stöttar 

regeringen och människor 
som vill se förändringar ske 
på flera plan ute i samhället.

Vissa av de som deltar i 
protesterna är studenter 
och leder en speciell rö-
relse för reformer inom 
utbildningen. Studenter-
na som leder en egen rö-
relse parallellt med den 
andra rörelsen och kall-
las för “Bad Students”, 
har uppmärksammat 
problem inom thailänd-
ska skolor, där exempel-

Protester för demokratisering i Thailand

vis barn bestraffas på ett 
förödmjukande sätt och 
många flickor blir utsatta 
för sexuella trakasserier. 
Gruppen av elever ankla-
gar även skolan för att in-
skränka friheten för elever 
att uttrycka sig själva och 
de vill även se fler inves-
teringar i utbildningen och 
reformer som gör att strik-
ta regler som råder nu tas 
bort.

Tiotusentals människor 
har kommit till deras pro-

tester. Människor som 
demonstrerade möttes av 
bland annat tårgas från 
polisen efter att ha kastat 
färg på polisens byggnad 
och sprutat grafitti. Folk 
som har deltagit i protester 
har även uttalat kritik mot  
monarkin i Thailand, men 
har påstått att de inte är för 
att avskaffa den utan att 
syftet är att skapa en dia-
log där man öppet kan tala 
om maktstrukturer. För-
ändringarna som gruppen 
vill se är att strukturer ska 
demokratiseras så att lagar 
i Thailand är lika för alla 
och demonstranterna vill 
även se att premiärminis-
tern Prayuth Chan-ocha 
avgår. Folk som samlades 
och protesterade påstod 
att regeringen styrde på 
ett auktoritärt sätt och för-
söka medföra en viss för-
skönad bild av Thailand. 
Exempelvis sa eleverna 
att lektioner som historia 
alltid tog upp positiva sid-
orna av Thailand och de 
sa att de ville ha möjlighe-
ten att tänka mer kritiskt. 
Andra misstänker sådant 

som valfusk och vissa 
anser även att statsminis-
tern fick makten genom en 
statskupp.

Protesterna har blivit mer 
våldsamma på sistone. 
Rörelsen bakom protes-
terna kan kännas igen på 
symboler som dinosaurier, 
som ska symbolisera det 
gamla systemet och tra-
ditionerna som inte över-
ensstämmer med det mo-
derna samhället och stora 
gummiankor, som hittills 
har använts för att skydda 
folk som deltar i protester 
mot gas som sprutas av 
polisen. Motsättningarna 
mellan gruppen som stöd-
jer regeringen och de som 
inte gör det har ökat och 
oftast resulterat i skador 
till följd av misshandel. 
Oroligheterna kanske ökar 
eller minskar beroende 
på hur regeringen agerar 
framöver.
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Skanna här

Afrikanska unionens 
möte den 23:e november 
2020 handlade om hur 
man skulle gå tillväga för 
att bevara fred och skydda 
demokratin efter restrik-
tioner över kontinenten 
till följd av Coronapan-
demin. Mötet behandlade 
ämnen som konflikthan-
tering mellan könen och 
drog slutsatsen att kvin-
nor är underrepresente-
rade när konflikter ska 
redas ut mellan olika län-
der. AU försöker därför 
lyfta fram en FN-agen-
da för att få fler kvinnor 
delaktiga i diskussioner 
om fred och samtidigt nå 
båda mål angående jäm-
ställdhet och fred och sä-
kerhet. Medlemsländerna 
i Afrikanska unionen re-
kommenderas att ta fram 
olika handlingsplaner för 
att bland annat öka anta-
let kvinnor som represen-
teras i förhandlingar om 
fred. Medlemsländerna 
ska även försöka förbättra 
kvinnors socioekonomis-
ka status och motverka 
diskriminerande normer. 

Konflikter och oro med-
för oftast negativa kon-
sekvenser för flickor och 
kvinnor i Afrika. Förut-
om att ibland vara tvung-
na att fly, kan de även 
utsättas för svåra förhål-
landen i temporära läger, 
som exempelvis sexuellt 
utnyttjande. Under en 

konflikt ökar även risken 
för att flickor och kvinnor 
utsätts för sex trafficking, 
samtidigt som risken att 
utsättas för andra brott 
som mord också ökar. 
Även tvångsäktenskap kan 
inträffa under oroliga tider.  

En AU-politiker som be-
handlar frågor om jäm-
ställdhet, fred och sä-
kerhet, Bineta Diop, har 
uppgett att kvinnoledda 
organisationer är viktiga 
för att få kvinnor att en-
gagera sig i exempelvis 
konflikthantering, men 
att det oftast är de orga-
nisationerna som hotas 
och drabbas värst under 
en konflikt. Organisa-
tioner ledda av kvinnor 
brukar hotas mer under 

konf liktförhandlingar 
jämfört med andra typer 
av organisationer, vilket 
är problematiskt om såda-
na omständigheter skulle 
uppstå. 

En annan AU-politiker, 
Minata Samate Cessou-
ma, har kommenterat må-
len och kommenterat mö-
tets innehåll. “Vi behöver 
tala om att ha fler kvinnor 
i ledarpositioner… En 
kontinent där kvinnor an-
ses vara jämlika deltaga-
re är en kontinent på väg 
mot långvarig fred.” 
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Kvinnors roll i konflikthantering
■ Afrikanska unionen anser att kvinnor måste inkluderas 
för att säkerställa fred och möjliggöra demokrati, enligt 
deras pressmeddelande

Det är färre kvinnor än 
män i nyheterna i nästan 
alla världens länder och 
ökningen går långsamt, 
från 17 till 24 procent 
kvinnor under perioden 
1995–2015. I den nya stu-
dien från institutionen för 
journalistik, medier och 
kommunikation (JMG) 
som publiceras av Nordi-
com vid Göteborgs univer-
sitet analyseras varför och 
vilka konsekvenser kvin-
nors underrepresentation i 
medierna får för global ut-
veckling. I studien har en 
grupp internationella fors-
kare analyserat jämförbara 
data från länder i alla de-
lar av världen mellan åren 
1995 och 2015.

Ett nytt jämställdhetsindex
För att veta om det sker 
några framsteg på jäm-
ställdhetsområdet krävs 
bra mätinstrument och 
tillförlitliga data. Fors-
karna bakom studien har 
därför tagit fram ett nytt 
och enkelt sätt att mäta 
hur jämställt nyhetsinne-
hållet är. Det nya mätverk-
tyget, Gender Equality 
in the News Media Index 
(GEM-I), mäter aspekter 
av jämställdhet i nyheterna 
och kan appliceras på alla 
former av nyhetsmedier: 
tv, radio, tidningar och on-
line.

− Indexet mäter kvinnors 
närvaro, ämnen och roller 

i nyheterna och är så en-
kelt att använda att vilken 
redaktion som helst skulle 
kunna använda sig av in-
dexet, och sedan jämföra 
med den globala statistik 
vi sammanställt, säger 
Monika Djerf-Pierre, pro-
fessor i journalistik, medi-
er och kommunikation vid 
Göteborgs universitet.

Fortfarande saknas dock 
jämförbar, könsuppdelad 
statistik om medier från 
flera länder. Det gäller 
framför länder med bris-
tande jämställdhet och 
pressfrihet.

Långsam utveckling
Baserat på data från den 
undersökta 20-årsperioden 
visar indexet att nyhetsme-
dierna blir jämställda först 
om 70 år, räknat från 2015. 
Det finns samtidigt stora 
skillnader mellan länder 
och regioner när det gäl-
ler hur kvinnor och män 
skildras i nyhetsmedierna. 
Störst ökning av jämställd-
heten i nyheterna har skett 
i Latinamerika och USA, 
medan länder i Mellanös-
tern och Asien har haft en 
marginell utveckling bort 
från mansdominerade ny-
heter.

− Jämställdheten går fram-
åt i nyheterna i världen, 
men det går långsamt. 
Kvinnors status i sam-
hället, i ekonomin mer än 

i politiken, mediefrihet 
och andel kvinnor i jour-
nalistkåren är avgörande 
faktorer för en positiv ut-
veckling, säger Monika 
Djerf- Pierre.

Medievärlden mindre jäm-
ställd än den ”verkliga 
världen”
I studien har forskarna 
också jämfört hur medie-
världen står sig i förhål-
lande till jämställdheten i 
samhället i stort. Resulta-
ten visar att nyhetsmedier-
na inte återspeglar de fak-
tiska framsteg som gjorts 
vad gäller jämställdheten i 
samhället som helhet.

Kvinnliga politiker är till 
exempel generellt underre-
presenterade i nyheterna i 
förhållande till hur många 
de faktiskt är. Det är ock-
så ett stort glapp i ekono-
mijournalistiken när det 
gäller att skildra kvinnors 
arbetsliv.

− Nyhetsmedierna är knap-
past drivande när det gäller 
jämställdhet, snarare fung-
erar nyhetsvärderingen 
ofta som en bromskloss, 
säger Maria Edström, do-
cent i journalistik, medier 
och kommunikation vid 
Göteborgs universitet
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Om 70 år blir nyhetsmedierna jämställda
■ Ett nytt och enklare sätt att mäta jämställdheten i nyhetsmedierna i 
världens alla länder har tagits fram av en grupp forskare på Göteborgs 
universitet. Jämställdheten i nyhetsmedierna ökar, men det går långsamt. 
Det visar en ny studie som publiceras av Nordicom vid Göteborgs uni-
versitet. Analyser av data från 123 länder visar att det kan dröja många 
decennier innan vi når full jämställdhet i nyheterna på en global nivå.

 "Non-Violence" réalisé par Carl Fredrik Reuterswärd (Malmö - Suède). 
Källa: wikimedia

www.xtakes.se
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Före Corona förvänta-
des den globala efterfrå-
gan på lufttransporter 
att tredubblas under de 
kommande 30 åren. När 
pandemin slog till i våras, 
minskade de globala flyg-
resorna med upp till 80 
procent. Det gav forskarna 
Stefan Gössling och An-

dreas Humpe en möjlighet 
att titta närmare på omfatt-
ningen, distributionen och 
tillväxten av luftfarten som 
den såg ut fram till 2018.
Resultatet presenteras i 
en  artikel som publicerats 
i Global Environmental 
Change. De båda forskar-
na analyserar bland annat 

En procent av världens befolkning står för mer än 
50 procent flygets utsläpp

vem det är som flyger, 
vilka utsläpp som uppstår 
och hur pandemin påver-
kat flyget när efterfrågan 
minskade.

– Det finns en tydlig po-
äng i att därmed också 
diskutera klimatföränd-
ringens konsekvenser av 

en förväntat volymtill-
växt efter Corona, säger 
Stefan Gössling, profes-
sor i turismvetenskap vid 
Linnéuniversitetet.

Flyget före och efter 
Corona

I artikeln utvärderas 
branschstatistik, data 
från överstatliga organi-
sationer och nationella 
undersökningar. Resul-
tatet är en förpandemisk 
förståelse av efterfrågan 
på globala, regionala, na-
tionella och individuella 
flygtransporter.

Resultaten visar att den 
andel av världens befolk-
ning som reste med flyg 
under 2018 uppgår till 11 
procent, varav uppemot 4 
procent utgörs av interna-
tionella flygningar.

Om man tittar på industri-
ländernas befolkning är 
det knappt hälften av in-
vånarna, som flyger under 
ett år. I Tyskland är mot-
svarande siffra ännu lägre, 
ner mot 35 procent.

– Vi har gjort konser-
vativa antaganden av de 
siffror vi tittat på och det 

■ Eur En procent av världens befolkning står för mer än hälften 
av flygets koldioxidutsläpp. Det finns därför all anledning att se 
på flygresor på nytt sätt. Det är en elitaktivitet och inte alls vad 
flygbranschen vill att vi skall tro – att alla flyger. Det menar 
Stefan Gössling professor vid Lunds universitet och vid Linnéu-
niversitetet i en artikel som nyligen publicerades i tidskriften 
Global Environmental Change.

finns flera länder som inte 
har motsvarande statistik. 
Det är betydligt färre än 
hälften som flyger under 
ett år, konstaterar Stefan 
Gössling.

Få resenärer står för stora 
mängder utsläpp

Statistiken visar dock tyd-
ligt att det är en mycket li-
ten del av flygresenärerna 
som bidrar stort till den 
globala uppvärmningen. 
De mest frekventa flyg-
passagerarna utgör inte 
mer än en procent av värl-
dens befolkning. Tillsam-
mans står den lilla skaran 
för mer än hälften av de 
totala utsläppen av koldi-
oxid från passagerarflyg.

Föga förvånade är de 
största syndabockarna de 
enskilda användarna av 
privata flygplan. De står 
för utsläpp på upp till 7 
500 ton koldioxid per år. 
Motsvarande siffra för en 
vanlig genomsnittsresenär 
är 130 kilo koldioxid per år.

– Resultaten är särskilt 
relevanta i och med att en 
stor del av de globala flyg-
utsläppen inte omfattas av 
policyavtal för att minska 
utsläppen, vilket de natio-
nella gör.
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Night flight. Image by Danilo Bueno from Pixabay

Bör man sluta använda plast?

Det finns olika typer av 
plast. Den ena sorten är 
plast som inte kan brytas 
ned och inte är miljövän-
ligt och den andra sorten 
är motsatsen; nedbrytbar 
och miljövänlig. Nedbryt-
bar plast blir alltmer van-
lig och populär bland kon-
sumenter som vill värna 
om planeten enligt BBC, 
men den nedbrytbara plas-
ten är problematisk i sig. 
Den miljövänliga plasten 
har egenskaper som gör 
att den kan brytas ned av 
bakterier eller omvand-
las till kompost, men det 
mesta av plasten kan om-
vandlas till kompost inom 
industrin. De flesta ned-
brytbara plaster är gjorda 
av växter eller mikroor-
ganismer som framställer 
speciella korn i cellerna 
och bildar biopolymerer, 
som i sin tur bildar struk-
turen för bioplast (PHA). 
Den växtbaserade plasten 
kan göras av stärkelse el-

ler andra typer av stärkel-
seblandningar, som PLA. 
Problemet med denna mil-
jövänliga plast är att den 
består av olika ämnen och 
tar olika lång tid på sig att 
brytas ned beroende på 
omgivningen. I ett experi-
ment som gjordes av Imo-
gen Napper från universi-
tet i Plymouth kunde hon 
komma fram till att hur 
länge olika material håller 
i mark, luft och i hav un-
der tre år. Påsar som be-
stod av nedbrytbar plast, 
plast som bryts ned genom 
kompost och nedbrytbar 
plast som bryts ned med 
hjälp av syre lades i mark 
och hav och hängdes vid 
höjder för att vara i luften.

Påsen som var gjord för 
kompost varade olika lång 
tid i de olika förhållande-
na, precis som de andra 
påsarna. Påsen försvann 
inom tre månader när den 
lämnades i havet men va-

rade i 2 år när den lämna-
des i jorden orörd. Resten 
av påsarna höll i mer än 
tre år när de lämnades i 
hav och i marken och de 
gick inte sönder när oli-
ka varor lades i påsarna. 
Uppe i luften hade alla på-
sar gått sönder eller brutits 
ned en bit efter nio må-
nader och de flesta hade 
brutits ned till så kallade 
mikroplaster. Detta är ett 
problem om dessa mikro-
plaster senare konsume-
ras av människor, iom att 
effekten dessa har över 
människors hälsa är mes-
tadels okänd.

Problemet med nedbryt-
ningen av plast handlar 
om hur olika sorters plats 
bryts ned. Tunna plastpå-
sar bryts inte ned på sam-
ma sätt som tjockare plast, 
som exempelvis kaffekop-
par, vilket kan leda till 
nedskräpning. En fördel 
med bioplast är att den kan 

■ Plast har blivit ett allvarligt miljöproblem och frågan om hanteringen av plast 
har blivit väldigt aktuell på sistone. Är det verkligen miljövänligt att helt sluta 
använda plast? Finns det några fördelar med att fortsätta att använda plast?

läggas i kompost tillsam-
mans med andra matrester 
och kan på så vis brytas 
ned på ett hållbart sätt. 
Om plast och mat kan för-
varas tillsammans på ett 
miljövänligt sätt kan man 
minska plasten som ham-
nar på soptippar. En annan 
fördel med bioplast är att 
den bryts ned efter ett tag 
och kan därmed spridas på 
olika gårdar.

Bioplast kan vara ett bätt-
re alternativ till att inte 
använda plast beroende 
på hur den framställs. En 
artikel från Bioregional 
beskriver ett problem som 
kan inträffa när alla före-
tag försöker övergå från 
plastförpackningar till 
andra alternativ fort. Om 
man ersätter plast med 
kartong och ökningen av 
kar tongf ör pack ningar 
sker plötsligt finns det en 
risk för att det kan leda 
till avverkning av sko-

gar. Enligt organisationen 
WWF (World Wildlife) är 
detta ett allvarligt problem 
främst i tropiska skogar, 
som också är platser där 
det mesta av den biologis-
ka mångfalden hittas. Ett 
annat problem är att för-
packningar av exempelvis 
metall innebär att mycket 
energi går åt att framstäl-
la olika metaller utan att 
istället förbättra återvin-
ningssystemet som redan 
finns.

En lösning som hade kun-
nat fungera på lång sikt 
är att förbättra återvin-
ningssystemet i länder där 
det inte fungerar bra eller 
inte fungerar alls. Genom 
att effektivisera återan-

vändningen av plast, kan 
man utnyttja den plasten 
som redan finns idag. 
Det hade sparat på resur-
ser, för att mer plast inte 
hade tillverkats, samtidigt 
som plasten som redan har 
tillverkats återanvänds is-
tället för att brännas upp 
eller kastas iväg i naturen. 
Man kan dessutom upp-
mana folk att återvinna i 
en större utsträckning och 
att återanvända plast i de 
fall där plasten kan återan-
vändas. Klimatfrågan kan 
inte lösas på en dag, men 
man kan ta flera steg för 
att minska plastproblemet 
idag.
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BERNSTORP I STAFFANSTORP

AYA 03 Kontinentalsäng 180x200 cm inkl bäddmadrass
exkl ben. Sänggavel “Libarary Regular” på köpet.
Pris 49.990:-

CLOUD SOVKUDDE Komfortkudde med ex-
tra mjukt material. Cloud erbjuder en perfekt 
balans mellan mjukhet och stöd. 
Välj mellan Comfort Cloud eller Traditional. 
60x50 cm. (1.895:-/st)

 Gavel 
på köpet! 
Valfri gavel när du köper

ny säng från Sleeping World.
Värde upp till: 10.000:-

 2 för 1
Gäller på alla

Tempur Cloud kuddar.

NU 1.895:-
för 2 kuddar

Sleeping World sensor. Din personliga sömncoach. En sensor som mäter hur du sover och 
som dessutom mäter din sovrumsmiljö för att kunna tipsa dig till en optimerad sömn.

Sleeping World
på plats i butiken
28-29/11

Orsakerna till insekternas död

Insekter hotas av flera an-
ledningar som förändring-
ar i deras habitat till följd 
av klimatförändringar och 
dålig stadsplanering, före-
komst av kemikalier och 
pesticider bland grödor 
och själva odlingar på land 
där. Enligt undersökning-
ar som bland annat fors-
karen Nico Eisenhauer har 
gjort kan man se att tem-
peratur är en miljöfaktor 
som påverkar insekternas 
vanor. När temperaturen 
stiger äter insekterna mer 
och de blir mer aktiva, 
men när temperaturen höjs 
för mycket blir de mer in-
aktiva. Följden av inakti-
viteten blir att de inte äter 
tillräckligt för att kunna 
få tillräckligt med ener-
gi, vilket kan leda till att 
insekterna dör. Detta ser 
han som avgörande för att 
förstår hur klimatföränd-
ringar fungerar och hur 
insekterna kan förhålla sig 
till dessa

En annan forskare, Josef 
Settele, försöker betrakta 
insekterna individuellt, 
men har lagt märke till 
skillnader i hur olika arter 
har existerat jämfört med 
hur de lever idag (när det 

gäller sådant som parning 
och antal). Bekämpnings-
medel som används inom 
jordbruket är en av de 
främsta anledningarna till 
varför insekter försvinner. 
Detta beror på att de inte 
bara verkar mot skadedjur 
som de förväntas göra, 
utan även mot andra typer 
av insekter.

Enligt ett av företagen 
som tillverkar dessa be-
kämpningsmedel börjar 
man experimentera för 
att se hur olika skadedjur, 
som bladlöss, reagerade 
på olika typer av lösning-
ar. Man tillsatte bladlöss 
bland blad och lade dessa 
tillsammans i olika lös-
ningar. Sedan undersöks 
dessa enskilda kapslar 
med en maskin, där blad-
lössen överlevde när det 
lyste med ett grönt/gulak-
tigt sken och när det var 
svart hade bladlössen dött. 
Med hjälp av dessa tester 
kan man fortsätta att ar-
beta med metoder för att 
bekämpa skadedjur på ett 
effektivt sätt och undvika 
att skada insekter. Resul-
tatet kommer att spela en 
avgörande roll inför fram-
tiden, eftersom ungefär 

30% av all mat slängs på 
grund av att den förstörs 
av skadedjur, svampar och 
skador som uppstår till 
följd av dessa problem.

För att kontrollera säker-
heten av användandet av 
vissa bekämpningsmedel 
har försök gjorts på hum-
lor. Syftet med experi-
mentet var att få en inblick 
i hur pollinerande insekter 
påverkas av olika kemika-
lier. Undersökningen gick 
ut på att se om vissa kemi-
kalier förekom i humlor-
nas nektar. Man tittar även 
på kolonier som har dött 
för att försöka se varför 
just de humlorna dog och 
om bekämpningsmedlet 
kan sprida sig mellan in-
sekter. Man behöver un-
dersöka detta mer ingåen-
de och med hjälp av olika 
metoder, för att förstå var-
för hela kolonier dör.

Klimatförändringar leder 
bland annat till att större 
insekter, som exempelvis 
skalbaggar, har kunnat 
öka på grund av att antalet 
mindre insekter gynnas 
under torka. Träden som 
är uttorkade kan utnyttjas 
av insekter som orsakar 

■ Enligt en dokumentär från zdf, en tysk statligt finansierad 
kanal, finns det flera faktorer som påverkar mångfalden hos 
insekter

skador på träden. Forskare 
som arbetar med insekts-
frågan anser att utdöenden 
av en viss art eller vissa 
arter ska betraktas som 
lokala, men om vissa in-
sekter minskar i antal kan 
detta direkt påverka andra 
arter. Peter Berthold arbe-
tar som ornitolog och har 
själv märkt av hur insekt-
ernas antal har påverkat 
antalet fågelarter.

Jordbruk påverkar också 
insekternas tillvaro. En 
lösning hade kunnat vara 
att inte bara ha åkermark 
och odlingar över stora 
områden, utan att istället 
ha plats med små öar med 
olika sorters växtlighet. 
Detta hade underlättat för 
bin och andra pollineran-

de insekter att dels över-
leva och dels kunna klara 
av klimatförändringar. 
Den biologiska mångfal-
den kan inte bevaras om 
allt mer mark blir till od-
lingsmark utan att man tar 
hänsyn till att insekterna 
behöver få kontakt med 
sin naturliga miljö. När 
man skapar ett habitat för 
insekter genom att plante-
ra olika växter inom vis-
sa områden, skapar man 
även utrymme för andra 
arter, som exempelvis fåg-
lar eller andra insekter än 
dem man vill bevara, att 
tillsammans skapa ett eko-
system.

Man kan hjälpa insekter-
na på olika sätt. Det första 
sättet är att granska dem 

för att bättre förstå vilket 
alternativ som hade fung-
erat. Det andra sättet är att 
använda mindre bekämp-
ningsmedel. Det tredje sät-
tet är en EU-lagstiftning 
gällande jordbrukspolitik, 
samt även ekonomiskt 
stöd vid behov för att kun-
na få fler bönder och före-
tag att kunna plantera om 
där det behövs. Det fjärde 
sättet är att ha en miljö-
vänlig stadsplanering, där 
man ser till så att växtlig-
het finns i tillräckligt stor 
utsträckning.

Bianca M.-Info Express
hello@infoexpress.se

Källa: “Die Insektenret-
ter”, zdf, översatt “In-
sektsräddarna”

Image by Goumbik from Pixabay
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■ I en artikel från Psycho-
logy Today kan man läsa 
om hur ensamhet är ett 
stort problem bland unga 
människor och hur detta 
verkar sprida sig globalt. 
Detta har verkligen fått 
mig att vilja fundera över 
hur min generation ser på 
relationer och i vilken ut-
sträckning kontakterna i 
våra liv påverkar oss.

Det finns flera faktorer 
som har påverkat kom-
munikationen mellan 
människor på senare tid. 
Internet och sociala medi-
er är bidragande faktorer 
och problemet underlättas 
inte heller av att datorspel 
och streamingtjänster har 
blivit vanligt förekom-
mande i den dagliga un-
derhållningen. Detta stäm-
mer även överens med 
undersökningar som visar 
att samlingsplatser där 
man kan känna samhörig-
het med andra, exempelvis 
församlingar, har mindre 
under 10-talet jämfört med 
tidigare årtionden. Det-
ta kan få en del att känna 
sig isolerade, eftersom 
människor man exempel-
vis träffar under vissa om-
ständigheter, som i skolan 
eller på arbetet, har vissa 

förväntningar på en. Kom-
munikationen mellan indi-
vider påverkas sannolikt 
av dessa förväntningar och 
att man känner pressen att 
mer eller mindre följa vis-
sa regler, men detta förkla-
rar fortfarande inte den all-
männa problemen med att 
unga idag lider av psykisk 
ohälsa i större grad sam-
tidigt som vi även känner 
oss mer isolerade jämfört 
med andra generationer.

Folkhälsomyndigheten 
uppger att fler unga nu-
mera har problem med 
psykisk ohälsa, vilket kan 
bero på ökade krav i skolan 
och på arbetsmarknaden. 
Det finns en mer påtaglig 
press av att exempelvis gå 
på högskola och universi-
tet för att enklare kunna 
hitta ett arbete, vilket leder 
till att många upplever att 
de tvingas prestera bätt-
re. Denna oro eller stress 
kan vara en aspekt som 
påverkar hur man intera-
gerar med andra, men det 
är samtidigt inte någon-
ting som kan påverka vår 
förmåga att kommunicera 
effektivt med andra i en så-
dan stor utsträckning. Det 
måste ha skett förändring-
ar även på ett individuellt 

En hel generation har mist förmågan att skapa 
meningsfulla band. Vem bär ansvaret och varför?

plan hos alla tonåringar för 
att en större andel ska upp-
leva att man inte har några 
nära kontakter bland vår 
generation jämfört med 
äldre generationer.

Det kan vara så att mäng-
der av olika faktorer sam-
verkar och skapar vissa 
förväntningar som man 
väljer att följa. Eftersom 
ungdomar missgynnas på 
bland annat arbetsmark-
naden och bostadsmarkna-
den och för att vi har högre 
akademiska krav på oss lär 
vi oss tidigt att bry oss om 
materialistiska saker. Det-
ta synsätt blir en del av vår 
mentalitet. Vi lär oss att 
göra saker på ett struktu-
rerat, rationellt och förut-
sägbart sätt; gör jag såhär 
händer följande, vill jag 
detta gör jag på detta sätt. 
Tanken på framtida planer 
där man har ett lyckligt 
(eller åtminstone presenta-
belt liv) och framgång le-
der till en eftertänksamhet 
i våra interaktioner. Med 
avsikt att skapa en plan för 
framtiden och med inten-
tionen att förse oss själva 
med de resurser vi behö-
ver för att senare konkur-
rera med andra om sådant 
som status, utbildning och 

bostad mister vi en viktig 
del. Medkänsla och tåla-
mod som vi behöver för att 
kunna hantera relationer 
på ett konstruktivt sätt er-
sätts av konkreta mål och 
produktivitet. Förmågan 
att göra så mycket som 
möjligt så effektivt som 
möjligt för att på bästa sätt 
kunna tävla med andra har 
påverkat hur vi relaterar 
till varandra och hur vi ser 
varandra.

Ett vanligt argument som 
används för att säkerställa 
att det är normalt för vän-
skapsband att uppstå och 
plötsligt brytas är att man 
förändras mycket under 
sina unga år. Är det verkli-
gen bara så att unga växer 
upp och upptäcker sig själ-
va eller är det så att vi har 
präglats av vissa

ideal så pass länge att vi 
inte klarar av när något 
inte är toppen? Kan det 
vara så att man bara plöts-
ligt skapar och avbryter 
vänskapsband för att man 
ständigt förändras eller är 
det alla krav man har på 
sig själv och andra som 
blir en avgörande faktor? 
Om en individ upplever 
att vänner och romantiska 

partners kommer och går 
så är det någonting som en 
enskild människa kanske 
gör fel när denna individ 
kontaktar och samspelar 
med andra. Problemet är 
att det händer så i alltför 
många fall; vi upplever att 
vi inte har några stabila, 
långvariga band för att an-
dra inte finns där för oss. 
Detta gäller flera personer 
som jag har pratat med i 
min ålder, vilket innebär 
att det inte kan vara några 
enstaka fall. Alltför många 
har upplevt osäkra förhål-
landen och instabila re-
lationer med andra. Trots 
det anstränger sig få för att 
analysera sitt eget beteen-
de och ändra det i fall där 
det behövs.

En människa är inget be-
tyg, projekt eller arbete. 
Bara för att man ansträng-
er sig och tillbringar tid 
med någon innebär det 
inte att det nödvändigtvis 
går bra. Att tillbringa tid 
med att läsa mer, arbeta 
mer och liknande leder 
allra oftast till högre be-
tyg eller mer pengar, men 
en människa är ingen sak. 
Människor är föränderliga 
varelser som styrs av käns-
lor och spontanitet; raka 

motsatsen till ett konkret 
resultat som man väntar 
sig efter en ansträngning. 
Om någon går igenom en 
svårare period i livet hän-
der det ofta att de andra 
blir frustrerade på den el-
ler att de enkelt vänder sig 
till någon eller några andra 
i ett försök att skapa nya 
band. Detta kan påverka 
någon annan och upprepa 
en serie handlingar till en 
ond cirkel, där personen i 
fråga inte helt vågar lita på 
att andra finns där och drar 
sig undan. Detta i sin tur 
kan ha två utfall: Antingen 
så drar man sig undan helt 
eller så skapar man band 
med andra som man lätt 
kan bryta senare. Oavsett 
vad så ökar ensamheten i 
båda fall.

Slutligen vill jag säga att 
jag inte bara är besviken 
på all kontakt som upphört 
mellan mig och andra. Jag 
är besviken på oss alla. Vi 
har för stora krav på oss 
själva och detta påverkar 
vår förmåga att skapa sam-
manhållning och känna 
samhörighet med varandra

Bianca M.-Info Express
hello@infoexpress.se
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■ Pandemin slår hårt mot hotell- och logiverksamhet. Under 
mars till augusti har hotell, camping, stugbyar och vandrarhem 
mer än halverat sina intäkter jämfört med samma period 2019. 
Detta har lett till att 10 000 anställda blivit varslade. En ny rap-
port från Tillväxtverket sammanställer pandemins påverkan un-
der året och ger en prognos om utvecklingen inför kommande 
månader.

Efterfrågan på hotell 
och annan logi förvän-
tas bli fortsatt låg under 
hösten 2020. Logiintäk-
ter förväntas minska 
med omkring 50 pro-
cent, motsvarande 15 
miljarder jämfört med 
2019. Det beror dels på 
minskat resande, dels på 
att den genomsnittliga 
intäkten per gästnatt har 
minskat för alla anlägg-
ningstyper.

-Vi ser att hotell och 
vandrarhem är hårdast 
drabbade. Båda har en 
stor andel utländska 
storstadsbesökare vilket 
är ett av de segment som 
minskat kraftigt. Ho-
tellen har också tappat 
svenska affärsresenärer 
till följd av ökat hemar-
bete och digitala möten, 
säger Kristian Seth, 
Analyschef på Tillväxt-
verket.

Risk för fler varsel och 
uppsägningar

Under perioden mars 
till augusti 2020 har 
de kommersiella bo-
endeanläggningar na 
förlorat närmare 10 
miljarder i logiintäkter, 
motsvarande 55 pro-
cents minskning jäm-
fört med samma period 
2019.

Fram till augusti hade 
cirka 10 000 personer 
varslats i turismsektorn. 
Om pandemin fortsätter 
in i 2021 förväntas ar-
betslösheten öka ytter-
ligare.

- Det slår särskilt hårt 
mot grupper med ge-
nerellt sett svagare för-
ankring på arbetsmark-
naden, som unga och 
utlandsfödda. Turismen 
innehåller många in-
stegsjobb och unge-
fär en tredjedel av de 
sysselsatta i hotell och 
logi är personer med ut-
ländsk bakgrund, säger 

Kristian Seth, Analy-
schef på Tillväxtverket.

Många företag har 
kortt idspermitterat 
sin personal

Sedan utbrottet av coro-
napandemin och fram 
till augusti har 1 565 
ansökningar från fö-
retag inom hotell och 
logiverksamhet med 
sammanlagt 21 800 an-
ställda beviljats stöd 
från Tillväxtverket.

-Tillväxtverket har be-
viljat cirka 1 miljard 
kronor i permitterings-
stöd till hotell och lo-
giverksamhet. Det är 
en av de branscher som 
beviljats mest stöd i för-
hållande till sin storlek, 
säger Kristian Seth, 
Analyschef på Tillväxt-
verket.

Tillväxtverket har re-
geringens uppdrag att 
inom turism ansvara 

2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    19                           ALLMÄNBILDNING

FRITIDSCENTER.SE

H U S VA G N   H U S B I L

T E S T V Ä G E N   5       -       2 3 2  3 7  A R L Ö V       -       0 4 0 - 4 3  6 0  3 0

NYA OCH BEGAGNADE HUSBILAR
NYA OCH BEGAGNADE HUSVAGNAR
FÖRMEDLING
TILLBEHÖRSBUTIK
VERKSTAD / SERVICE

TROLLHÄTTAN

GÖTEBORG

FALKENBERG

MALMÖ

Spännande fynd vid utgrävningar i Kungshuset

Kungshuset har nyttjats 
av Lunds universitet 
sedan 1688, men bygg-
des redan i slutet av 
1500-talet som residens 
åt den danske kungens 
länsherre. Lundagård 
hade emellertid varit be-
byggt ända sedan tidigt 
1100-tal när Lund hade 
blivit ärkebiskopssäte. 

■ Kungshuset stod färdigt 1584 och är en av Lunds äldsta byggnader. Vid en 
arkeologisk utgrävning inne i huset har tidigare okända golv och murar nu 
kommit i dagen. De visar att det har stått en ännu äldre byggnad på platsen – 
kanske en del av det medeltida ärkebiskopsresidenset i Lundagård.

Residenset som upp-
fördes till ärkebiskopen 
bestod av en muromgär-
dad anläggning med fle-
ra byggnader. Det finns 
inte mycket skriftliga 
källor om anläggningen, 
men delar av Kungshus-
ets norra fasad anses be-
stå av muren runt ärke-
biskopsresidenset. 

– Om så är fallet innebär 
det att fynden som nu 
gjorts kan tillhöra bygg-
nadsdelar i den sedan 
länge rivna anläggning-
en, säger Stefan Lars-
son, projektledare på 
Statens fastighetsverk.

Medeltida golv och murar
Statens fastighetsverk 

har låtit genomföra den 
arkeologiska undersök-
ningen inne i Kungshus-
et i samband med att det 
ska byggas om till loka-
ler för Lunds universi-
tets rektor med kansli. 
Utgrävningen har gjorts 
där en hiss ska placeras. 
På cirka 1–1,45 meters 
djup under befintlig 

golvnivå har arkeolo-
gerna grävt fram murar, 
stenar, konstruktioner 
av sandsten samt medel-
tida golv i form av tegel 
lagt i olika mönster i två 
rum. 

– Fynden som har kom-
mit fram är unika. Det 
är ovanligt att så intak-
ta medeltida lämningar 
finns bevarade i en sena-
re tillkommen byggnad 
från efterreformatorisk 
tid, säger Aja Guldåker, 
som tillhör Kulturens 
arkeologer och är pro-
jektledare för utgräv-
ningen.

”Tillsammans utgör 
lämningarna en viktig 
pusselbit i förståelsen av 
vad som har hänt under 
olika faser på platsen 
före Kungshuset”, skri-
ver Länsstyrelsen, som 

är ansvarig myndighet. 

Rapport nästa höst
Fynden har noga doku-
menterats och kommer 
nu att täckas över igen. 
Man tittar också på en 
annan teknisk lösning 
för hissen så att den 
inte ska förstöra fynden. 
Nästa höst kommer en 
rapport om utgrävning-
en, bland annat med ål-
dersbestämning av det 
kalkbruk som golven är 
murade med.

I vår ska ytterligare ar-
keologiska undersök-
ningar genomföras vid 
Kungshusets norra sida 
i samband med dräne-
ring av byggnaden. Hela 
renoveringen av Kungs-
huset beräknas vara klar 
2022.

Info Express 
Källa: Lunds universitet

Arkeologer har nu hittat golv och murar efter en medeltida byggnad som tidigare stod på platsen där Kungshuset byggdes i 
slutet av 1500-talet. Foto: Petra Francke

Aja Guldåker, projektledare för utgrävningen, går på tidigare 
okända golv under Kungshuset som ingen har stått på sedan 
1500-talet eller ännu tidigare. Foto: Stefan Larsson, SFV
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Hyperloop One - ett nytt färdmedel är på väg

■ Richard Branson, som 
även äger Virgin Galac-
tic, investerade i Hyper-
loop One år 2017. Idén 
bakom företaget är att 
skapa ett system baserat 
på en magnetpropell, som 
i sin tur gör det möjligt 
att transportera varor och 
människor i hundratals 
kilometer i timmen (966 
km/h eller fortare). Bran-
son själv påstod att pro-
jektet är “innovativt och 
spännande”. Han beskrev 
projektet på följande sätt:

”Med Virgin Hyperloop 
One kommer passage-
rare och gods att lastas i 
en kapsel och accelere-
ras gradvis via elektrisk 
framdrivning genom ett 
lågtrycksrör. Kapseln lyf-
ter snabbt över banan på 
grund av att den lyfts av 
magneterna och kommer 

senare glida i flygplans-
hastigheter över långa 
sträckor på grund av ex-
tremt låg aerodynamisk 
dragning. Vi är oerhört 
glada över tekniken bak-
om Virgin Hyperloop 
One och hur den kan för-
ändra passagerarnas liv. ”

Josh Giesel, som är en av 
grundarna till Hyperloop 
One, hävdade följande om 
samarbetet mellan Virgin 
och Hyperloop:

“Kombinationen av vår 
beprövade teknik och 
Virgins expertis inom 
transport, drift, säkerhet 
och passagerarupplevel-
se kommer att påskynda 
kommersialiseringsfasen 
av vårt företags utveck-
ling. Tillsammans med 
Virgin kommer vi inte 
bara att förändra hur vi 

lever, vi kommer att för-
ändra känslan att resa 
genom att skapa en pas-
sagerarupplevelse som 
människor kommer att
avnjuta. Vårt mål är att 
göra resor roliga igen.”

Det är inte första gången 
som liknande projekt har 
tagits fram. Ex empelvis 
har Elon Musk, vd för 
Tesla och SpaceX, försökt 
att bygga ett transport-
system och färdmedel i 
Kalifornien. Sedan dess 
har han tagit fram ytter-
ligare förslag på vägar, 
men han har inte fått nå-
got godkännande från 
någon myndighet. Försla-
get kritiserades på grund 
av säkerhetsskäl och på 
grund av ekonomiska an-
ledningar.

En ingenjör, Adam Levy, 

påpekade brister som kan 
göra dessa resor riskfyll-
da, bland annat att de 
höga hastigheterna kräver 
en lång sträcka om man 
vid behov skulle tvingas 
nödbromsa. Philippa Old-
ham var en annan ingen-
jör som hade påstått att 
det inte finns utförlig in-
formation gällande risker 
och säkerhet på Hyper-
loop. Philippa sade föl-
jande enligt the Guardian: 
“Det återstår en kostnad 
när det gäller design, pro-
duktion och underhåll där 
beräkningar för kostna-
derna som har tagits fram 
antas stiga. När antalet 
testförsök ökar kommer 
det att finnas många in-
genjörsproblem, som hur 
jämnt spåret är. Om spå-
ret inte är jämnt när man 
reser vid sådana hastig-
heter och det inträffar ett 

fel i systemet, kan alla 
ombord dö.”

Än så länge visar testför-
sök att det är möjligt att 
genomföra sådana resor 
och transporter. Den 9:e 
november inträffade det 
första testförsöket med 
mänskliga passagerare 
i företagets testområde 
Devloop i Nevada, rap-
porterar Reuters genom 
the Guardian. Kapseln 
kom upp i 172 km/h och 
både vd:n Josh Giesel och 
Sara Luchian, som ansva-
rar för passagerarupple-
velser på företaget åkte 
med. Innan dess hade 
företaget genomfört mer 
än 400 tester för att testa 
säkerheten. Företaget vill 
uppnå en säkerhetsstan-
dard vid 2025 och börja 
agera som kollektiv- och 
godstransport från 2030. 

Företaget konkurrerar nu 
med bland annat Trans-
Pod och Zeleros om att 
först göra tekniken som 
påskyndar transporten 
och

restiden tillgänglig. Målet 
för företaget är att förkor-
ta restiden och förbätt-
ra miljön genom att åka 
minst lika fort som flyg-
plan.

Det återstår att se huru-
vida Virgin Hyperloop 
kommer att fortsätta lyck-
as med sina testförsök 
och effektivisera trans-
porten eller inte.
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NESSIMS
Malmö: Hornyxegatan 9 . Tel: 040-734 40
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Du
kan även 

alltid handla
via vår

webbshop!

Vi har alldeles för många olika
mattor att välja bland!

Fri hemle-
verans

inom 4-mil
från Malmö

Orient-, moderna-, Röllakan-, Kelim-, Runda-, Plast-, heltäcknings-, Tras-mattor mm
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Så påverkar AI framtidens arbetsmarknad

Arbetsmarknaden för-
ändras ständigt. Hur ökad 
automatisering och an-
vändning av artificiell in-
telligens påverkar arbets-
marknaden vet vi inte, men 
det finns vissa lärdomar att 
dra från den ekonomiska 
forskningen.

Det finns tendenser till 

■ Den artificiella intelligensen kommer troligen inte leda till 
minskade löner eller fallande sysselsättning, men till ökade 
löneskillnader mellan olika yrken. Den slutsatsen drar Georg 
Graetz, forskare vid nationalekonomiska institutionen vid 
Uppsala universitet, i en ny litteraturöversikt från IFAU, Insti-
tutet för Arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.

en ökad polarisering på 
arbetsmarknaden. De låg-
avlönade jobben i servi-
cesektorn blir fler, liksom 
de mest kvalificerade och 
högavlönade jobben. En-
ligt tidigare forskning 
efterfrågar arbetsgivare i 
större utsträckning indivi-
der med kognitiva, socia-
la och verbala förmågor. 

Samtidigt automatiseras 
fler rutinbetonade arbeten 
i mellanskiktet, vilket le-
der till färre jobb och en 
minskad efterfrågan på 
arbetskraft till traditionella 
yrken.

Löneskillnaderna har ökat

I vissa länder har efterfrå-

gan på högutbildad arbets-
kraft gjort att gruppens 
löner stigit och att löne-
skillnaderna mellan låg- 
och högutbildade ökat.

–Sverige följer i stort sam-
ma teknologiska utveck-
ling som andra länder. Men 
vi ser inte att de högutbild-
ades löner ökat lika myck-
et i Sverige som i andra 
länder. Inkomstskillnader-
na i Sverige är fortfarande 
små, vilket troligen beror på 
den svenska lönebildningen 
och på kollektivavtalen, sä-
ger Georg Graetz.

–Det finns i dagsläget inte 

några starka skäl att tro att 
automatiseringen generellt 
sett skulle leda till minska-
de löner eller fallande sys-
selsättning.

Efterfrågan på goda kog-
nitiva och sociala förmågor

Den tekniska utvecklingen 
kan dock påverka löne-
skillnader mellan yrkes-
grupper, sektorer och regi-
oner fortsätter han.

–Exakt vad den tekniska 
utvecklingen kommer leda 
till vet vi inte. Men myck-
et forskning pågår och en 
rimlig slutsats är att efter-

frågan på arbetskraft med 
goda kognitiva och sociala 
förmågor i alla fall kom-
mer att fortsätta, avslutar 
Georg Graetz.

I rapporten gör han en 
litteraturöversikt och en 
summering av den empi-
riska forskningen inom 
det aktuella området. Han 
beräknar även trender och 
summerar statistik på in-
dividnivå för den svens-
ka befolkningen 1985–
2017. Data kommer från 
IFAU-databasen.

Info ExpreSss
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HOROSKOP - DECEMBER 2020 
Vädur
Inre styrka, spontan energi, självförtroende
    Before you can absorb the Christmas atmosphere of 
December, Christmas will be gone. Aries will feel like 
floating in outer space and thus, you should be ready for 
tendencies to excessive daydreaming. There’s nothing 
bad about it, because the ability to visualize your future 
could be very beneficial. December and its energy will 
confirm that you are the master of your reality. The rule 
“as within, so without” will get a deeper meaning and 
you will understand that manifestation is a real thing.
    Vid slutet av året uppkommer lugna vibbar. Tack vare 
alla framgångar du uppnått, ger december optimismens 
anda. Men kom ihåg att det inte behöver vara den bästa 
lösningen att låta ditt hjärta bestämma. Så, du ska alltid 
bestämma rationellt.

Oxen 
Stark och envis, men praktisk och beslutsam.
      In the final stage of this year, beware of the desire 
for forbidden fruit. December is a month when families 
should be united, and in your case, it seems like you re-
main aloof. There will be naughty and taboo thoughts 
running through your head. Watch out for infidelity; you 
could bitterly regret it. Fortunately, Taurus is able to col-
lect themself quickly and consider pros and cons. In the 
case of infidelity, cons outbalance pros, most of the time.
    December kan innebära konflikt inom familjen där 
du blir domaren. Under denna period har Oxen mycket 
stark moralisk känsla. Tack vare det kan han enkelt lösa 
problemet. I slutet av året är det som att tänka på saker 
du kan ändra nästa år.
       
Tvillingarna
Kommunikativ och artig karaktär med ett sinne för hu-
mor och kreativitet.
   In this period, you will tune in to the Christmas ener-
gy perfectly - almost like in your childhood. Enjoy this 
peaceful time in order to step into the next year full of 
energy and motivation. Every Gemini had a very rough 
year, so don’t be afraid to cool off a bit now. Quality time 
with your family is priceless, and December will confirm 
that for you.
   De senaste månaderna i detta år medför förändringar 
till det bättre. Du kan se fram emot att tillbringa trevliga 
stunder med din familj, din kärlek och dina vänner. Alla 
stjärnor lyser för dig. Om du tänker dig att ta stora steg, 
är det nu den bästa tiden!
   
Kräftan 
Emotionell men mottaglig karaktär, lynnig och avvaktande.
   December will bring you some kind of easing in terms 
of obligations. Nevertheless, it’s highly possible that you 
will get stuck with a particular thought and won’t be able 
to let it go. Maybe something that you can’t wrap your 
head around happened. In this case, try relaxation techni-
ques or, for example, acupuncture and massages. That’ll 
help you release the stuck energy from your body. Every 
Cancer has had a tough year, but at the same time, very 
transformative. Every cloud has a silver lining.
   Vid slutet av året bör varje Kräfta ta hand om sin hälsa. En 
aktiv livsstil hjälper dig att hålla dig i form och bli av med 
stress från din kropp. Men fokusera inte bara på dig själv. 
Din kärlek och familj förtjänar också uppmärksamhet.
      
Lejonet
Modig, självförtroende, bestämd och öppen är lejonet
    Julen knackar redan på dörren, men dina tankar verkar 
vara någon annanstans. Olika moraliska frågor snurrar 

runt i Lejonets huvud och stöter dom på orättvisa, har 
dom inga som helst problem att agera. December ger Le-
jonet ett tankesätt som aldrig gett sig till känna förr. Kom 
dock ihåg att du måste ta hand om dig själv i första hand. 
Ta hand om din kropp med hjälp av regelbunden träning 
och nyttig mat, medan du matar själen med till exempel 
meditation. Du har haft ett lyckat år, så det finns ingen 
anledning att stressa.
   December har ett positivt inflytande på långsiktiga re-
lationer - Lejonet är mycket seriöst men också ansvarigt, 
vilket hans partner uppskattar. Använda dessa färdighe-
ter i ditt jobb, där du ställer allt till rätta som du förstörde 
i det förflutna, och det är så du får respekt för dina kolle-
gor och kan åter leda dem.

Jungfrun 
Försiktig, uppmärksam men intelligent och noggrann är 
jungfrun
     In the last month of the year, you will get much-needed 
rest. Under the influence of the Sun, your mood will be 
positive, and thus you will spend a nice Christmas with 
your family without any unnecessary stress. Virgo has 
had an interesting year full of twists, but be grateful for 
the growth it’s brought you. December will be a kind of a 
reward for all the suffering you’ve been put through, and 
therefore, you will gain a lot of energy for the next year.
   December introducerar dig till en bra period för själv-
reflektion. Du bör göra en lista över dina misslyckanden 
och framgångar och, enligt listan, planera dina mål för 
nästa år. Det finns inget behov av extrem ansträngning i 
arbetet, så du kan uppmärksamma din partner och familj.

Vågen
Rättvis, sympatisk, harmoni och intellekt
   December will give you an optimistic mood. Libra 
will be proud of what they’ve been able to overcome this 
year. Confidence is surely in place because you have li-
ved through one of the most difficult years of your life. 
Avoid this getting into your head, as it could lead to ego-
centrism. The horoscope implies that it will be better to 
slow down, take care of your health and relationships, 
and enjoy Christmas in the circle of people you love 
spending time with the most.
    Vågen har slutet av året det mycket lugnt. Praktiskt ta-
get hela fritiden, som i december ger dig, spenderar du i 
en harmonisk familjemiljö. Tack vare karriärframgångar 
har du en känsla av att du verkligen förtjänar resten - och 
du har rätt. Om du inte vet hur du spenderar fritiden, njut 
av en sport eller städa upp.

Skorpionen 
Observant kämpe, förutseende och empatisk mot andra
   Ålder är bara en siffra. Du är bara så gammal som du 
känner dig. Tro inte att det är tabu på att spela spel från din 
barndom eller slappna av medans du kollar på barnfilmet 
även i äldre ålder. Du njuter åtminstone av minnena från en 
underbar tid.
   Du kommer få en intressant idé, men nu är inte rätt tid att 
anförtro den åt någon. Spara den till senare.
   Du borde inte slöa omkring även om andra gör det. Din 
chef kommer lägga märke till dina ansträngningar.
    Damma av dina kunskaper i ett främmande språk. Det ser 
ut som att du snart får användning för det.

Skytten 
Målmedveten, energisk och fylld med längtan och an-
strängning
   With the influence of Mercury, December will be a 
moral time. If Sagittarius gets to be a witness of some 

kind of injustice, they will not hesitate to intervene and 
set things straight. You will also be attracted to philo-
sophical, sociological and political questions. In this 
whirlwind of thoughts, don’t forget about the people clo-
se to you who are surely waiting for you to spend Christ-
mas with them. They don’t care about the presents as 
much as your pleasant and irreplaceable presence. Allow 
yourself to charge some strength for the next year, and 
you’ll see that you will take off in all the finery.
    Efter hela året är du glad att december ger dig några 
avkopplande stunder. Skytten tar slutligen tid att få lite 
vila (hemma eller annat ställe som fyller välbehag). Den-
na period är det värt att se tillbaka på det senaste året och 
få styrka inför nästa år.

Stenbocken
Konservativa stjärntecken är praktiska, försiktiga, envisa 
och allvarliga.
  With the incoming Christmas period, Capricorn should 
be patient. There’s no need to rush anywhere; resting is 
also very important. Furthermore, there is not a more su-
itable time for rest than December. People around you 
will appreciate your presence - you will realize that there 
are more important things than work. Building meaning-
ful relationships is the cornerstone of human happiness. 
So, let worries be for a while and fully immerse in con-
versations and activities with your family and friends.
    Stenbocken har ofta en tendens att kontrollera allt 
runt omkring sig. Du borde arbeta med att kontrollera dig 
själv. Istället för missbruk av din ledarskapsroll försöker 
du hitta fördelar gentemot andra genom vänligt beteen-
de. Efter att du rusat genom året, hitta tid för familjen 
- det är det viktigaste du har.

Vattumannen 
Själfull och romantisk med en känsla för experimente-
ring.
  December will be one of the most pleasant months of 
the whole year for you. Now you don’t have to be wor-
ried about spending on Christmas presents - but don’t 
overdo it, even a small thing can make a lot of people 
happy. The most important thing is that Aquarius spends 
Christmas with his family - and as a result, perfectly st-
rengthens their relationships and gets the much-needed 
rest. This year has been a test for them in all aspects, 
mainly in regard to the work with their mind.
  Under den senaste månaden bör Vattumannen vara 
försiktig med att undvika små skador, särskilt vid spor-
taktiviteter. December ger harmoni med ditt personliga 
liv och karriär, så du behöver inte vänta på förändringar 
inom detta område. Om du känner för att besöka avlägs-
na släktingar, gör det. De ser fram emot att få träffa dig.

Fiskarna 
Blygsam och känsligt stjärntecken, de har stark självupp-
fattning och inspiration
   Christmas is coming, and Pisces will be immersed in 
consuming information. You are attracted to a lot of are-
as, and you would love to just read and watch related vi-
deos. People close to you will notice the interest as well, 
and they might even get upset that you don’t spend as 
much time with them as before. However, December is a 
month where family should be the top priority, so don’t 
forget about it, studying will wait. A beautiful Christmas 
is ahead of you.
    Vid årets slut bör fiskarna uppmärksamma sin familj, 
eftersom de inte har hittat tillräckligt med tid för dem 
under det gångna året. Du är på riktigt bra humör under 
hela december månad. Det är det som gör dig till en bra 
följeslagare. Tack vare din insats är din karriär väldigt 
stabil, så du behöver inte ta itu med några problem.
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UPPTÄCK ENYAQ iV.
VÄLKOMMEN IN OCH BESTÄLL.

Följ med på äventyret mot en elektrisk framtid. ENYAQ iV kombinerar 
körglädje, komfort och säkerhet med generösa innerutrymmen för 
hela familjen. Njut av en femsitsig eldriven SUV med upp till 510 km 
räckvidd enligt WLTP*. Välkommen in och beställ din egen ENYAQ iV.

ŠKODA ENYAQ iV 60 fr. 448 500 kr 
ŠKODA ENYAQ iV 80 fr. 547 700 kr 
inklusive svensk standardutrustning och 3 års garanti

*Räckvidd för ENYAQ iV 60 är upp till 390 km och för ENYAQ iV 80 upp till 510 km (WLTP). Räckvidd och elförbrukning baseras på uppskattade värden från körcykeln WLTP. 
Vald utrustning kan påverka räckvidd och energiförbrukning. Bilen på bilden är extrautrustad. 

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

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


