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Cancel culture: Relevant för 
kulturen och samhället eller 
bara onödigt och överdrivet?
Cancel culture är någonting som blir vanli-
gare på Internet. Det går ut på att ... .

 SIDAN 12  SIDAN 4-5

Öresundsnyheter 
Flexiblare biljetter för pendlare 
över Öresund utreds
Skånetrafiken och DSB undersöker just nu 
flexiblare biljetterbjudande för ... .
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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 som aldrig var 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 public-
eras på webbsidan i februari-mars). 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 enbart 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 159 kr 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 159 kr till Swishnummer: 123 213 99 05 (X Solutions HB) med tex-
ter ”prenumeration”. Vi kommer att kontakta dig för adressen och du kommer 
att få fakturan med första numret av Info Express eller via mejl.
3. Onlineköp på www.infoexpress.se. under ”Annonsera/Prenumerera”. 

Prenumerationen är än så länge enbart tillgänglig 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 är inkluderade. 

Varför vill vi satsa på detta?
1. Etablering i nya områden gör det möjligt för fler läsare som är intresserade 
av tidningen 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. Finansiering av miljöprojekt. 

skodamalmo.se

Bränsleförbrukning blandad körning från 5,3-5,5 l/100 km, CO2-utsläpp 125-138 g/km (WLTP).
Extrautrustning kan påverka förbrukning och CO2. Miljöklass EU6. *ŠKODA Privatleasing inkl. serviceavtal 36 mån, 1 000 mil/år, ingen särskild leasingavgift, garanterat restvärde. Rörlig ränta VWFS januari 2021. Upplägg- och adminavgift 
tillkommer. Erbjudandet gäller endast på ŠKODA Malmö och ŠKODA Lund och ett begränsat antal bilar. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade. Monte-Carlo is registered trademark by Monaco Brands.

ŠKODA
CONNECT

APPLE 
CARPLAY

VI KÖPER 
ELLER BYTER 

IN DIN BIL

FABIA Monte Carlo TSI 95 fr. 159 900 kr (ord. pris 195 700 kr)
Privatleasing 1 990 kr / mån inkl. serviceavtal
 Monte Carlo-klädsel  Sportstolar  3-ekrad multifunktionsratt  16” lättmetallfälgar
 Bluetooth och SmartLink  Farthållare  Parkeringssensorer  Klimatanläggning

SCALA Monte Carlo TSI 110 fr. 202 900 kr (ord. pris 252 500 kr)
Privatleasing 2 230 kr / mån inkl. serviceavtal
 Sportsäten i Monte Carlo-klädsel  Pedaler i rostfri sportdesign  Panoramaglastak
 3-ekrad sportratt med röd söm  17” lättmetallfälgar Volans Black   Eluppvärmd ratt

KAMIQ Monte Carlo TSI 110 DSG fr. 238 600 kr (ord. pris 271 500 kr)
Privatleasing 2 686 kr / mån inkl. serviceavtal
 Elektriskt utfällbar dragkrok  Backkamera  Sportsäten i Monte Carlo-klädsel 
 Pedaler i rostfri sportdesign  Panoramaglastak  Eluppvärmd ratt

MONTE CARLO-FEBER! 
Nu har vi riktigt bra erbjudande på Monte Carlo-utrustade FABIA, SCALA och KAMIQ. 
Gäller begränsat antal bilar. Finns i flera färger. Välkommen in!

DRAGPAKET  
PÅ KÖPET!

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

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

Info Express

Pssst!
Just nu kan du annonsera i tidningen Info Express och få upp till 50% rabatt på våra annonser. 

Rabatten gäller både digitala annonser och pappertidningens annonser.
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■ Det finns en politisk uppbackning i Folketinget till att göra den lagändring 
som krävs för att de svenska planerna på nattåg genom Danmark på väg till 
Hamburg och Bryssel kan bli verklighet. Det skriver Danmarks transport-
minister Benny Engelbrecht (S) i ett pressmeddelande.

Danskt stöd till svenska nattåg mot 
Hamburg och Bryssel

För att svenska nattåg ska 
kunna köra genom Dan-
mark krävs det att svens-
ka myndigheter övertar 
trafikköparansvaret från 
Transportministeriet.  För 
att det ska kunna ske krävs 
en mindre lagändring om 
trafikföretag enligt samma 
modell som Skånetrafiken 
övertog trafikköparansva-
ret för trafiken med Öre-
sundståg på den danska 
sidan Öresund.

– Allt pekar mot att natt-

tåg genom Danmark snart 
blir en realitet igen. Att ta 
tåget på semester är nå-
got helt speciellt och det 
är ett bra, grönt alternativ. 
Vi har ett gott samarbete 
med svenskarna om att få 
nattåg på danska skenor 
och på dansk sida har re-
geringen uppbackning från 
stödpartierna till den lag-
ändring som är nödvändig 
för att få svenska nattåg 
genom Danmark, säger 
Benny Engelbrecht i en 
kommentar.

På svensk sida väntas upp-
handlingsmaterialet för 
den nya trafiken med natt-
tåg bli utsänt i slutet av ja-
nuari och kontrakt beräk-
nas kunna undertecknas i 
augusti 2021. Trafikstarten 
för de svenska nattågen på 
rutten Malmö-Bryssel och 
Stockholm-Hamburg vän-
tas bli i augusti 2022. 

Info Express
hello@infoexpress.se

Källa: News Øresund.

30%
rabatt

FÅTÖLJ i konstläder 
med manuell  

recliner 
76x94 H106.

FÅTÖLJ i tyg 
Botanik 84x80 
H78 5 480:-
Finns i många 
tyger och färger.

BIOFÅTÖLJ DUBLIN               

2 995:- (3 495:-)

FÅTÖLJ EKERÖ, FRÅN  

3 990:-
225:-/mån* 

FÅTÖLJ + PALL CHIC 

15 980:-
              

(20 440:-) 
746:-/mån*

FÅTÖLJ + PALL PATRONEN

13 990:-
          

(15 340:-) 660:-/mån*

FÅTÖLJ + PALL INGO             

11 990:-
(17 280:-) 616:-/mån*

FÅTÖLJ + PALL i brunt eller 
vart läder med svart metall-
underrede 59x79 H110

FÅTÖLJ + PALL i grått, mörkgrått eller 
brund fårskinn med böjträunderrede i 
oljad ek 67x82 H99

FÅTÖLJ + PALL i grått eller 
brunt fårskinn med  
underrede i böjträ 
72x85 H108

20%
rabatt

FÅTÖLJ
VECKOR

Stort utbud online och i butik 
i alla prisklasser!

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.

SOFF
VECKOR

3-SITSSOFFA i tyg 
Botanik 188x80 

H78.

3-SITSSOFFA ELTON               

9 990:-(11 642:-) 486:-/mån*

3,5-SITSSOFFA i tyg Danny 297x94/160 H97.

3,5-SITSSOFFA MED DIVAN MELLO               

10 390:- (12 590:-) 503:-/mån*

3-SITSSOFFA EKERÖ  

7 267:-
(8 550:-) 
367:-/mån*

nyhet!

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.

KAMPANJ-
PRISER PÅ

FÅTÖLJER
VÄLKOMNA!

Ge ditt hem ett nytt liv!!!

HAMILTON en härlig fårskinnsfåtölj
med bra inställningar, rygg, nacke,
svankstöd, snurrbar med pall.
Ljusgrå fårskinn. (14.480:-)

NU 9 990:-

PAKETPRIS
FÅRSKINNSFÅTÖLJ
PATRONEN + PALL

13 990:-
(15 340:-)

660:-/MÅN

Vi levererar,
bär in och

monterar alla
möbler vid köp

över 7000:-
– utan

kostnad!

NU 13 990:-5 995:-

SOFIERO fåtölj med elektriskt
ställbar rygg och inbyggt fotstöd,
ställbar nacke. Mörkgrå fårskinn.
(16.480:-)

ANNA fåtölj med generös plats
och komfort, ställbar nacke,
med pall. Finns i svart skinn
med pall 6.995:- eller som här
i grått tyg 5.995:-.

INKL
PALL

INKL
PALL

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:-

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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lite med maximal komfort. Justerbar
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lutning och fotstöd justerar du mjuk
och steglöst med el.  Här i semia-
nilinskinn med ekfärg på trädetal-
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-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!

Svenska nattåg på danska skenor ska snart bli verklighet. Foto: Flickr - Axel Pettersson

■ 57–59 miljarder svenska kronor beräknas en fast förbindelse för väg- och 
järnvägstrafik för persontåg mellan Helsingborg och Helsingør att kosta. 
Det framkom vid en presentation av den dansk-svenska statliga utredning-
en om fast förbindelsen under torsdagen. Enligt rapporten kommer brukar-
finansiering inte räcka för att bekosta en kombinerad väg- och järnvägsför-
bindelse. Förbindelsen väntas generera en ökad trafik, men även ta trafik från 
Öresundsbron med längre återbetalningstid som följd. Dessutom väntas en 
omfördelning av bland annat lastbilstrafik över sundet där E6 Malmö-Hel-
singborg avlastas medan trafiken på Helsingørmotorvejen ökar.

HH-utredningen är klar – intäkterna 
från en vägförbindelse räcker inte för 
att finansiera en järnvägstunnel

När utredarna från 
svenska Trafikverket 
och danska Vejdirekto-
ratet, som tillsammans 
med Transport-, Bygge- 
och Boligstyrelsen och 
med stöd av Interregfi-
nansiering under cirka 
tre års tid har utrett för-
utsättningarna för en fast 
förbindelse mellan Hel-
singborg och Helsingør, 
idag presenterade sin 
slutrapport var det med 
betoning på att det är ett 
tidigt förslag.

– Det är en bred beskriv-
ning av effekter som kan 
uppstå och vad det är för 
typ av anläggning vi pra-
tar om. Vi är i ett tidigt 
utredningsskede och det 
återstår mycket arbe-
te framöver, sade Peter 
Bernström, projektleda-
re på Trafikverket.

Förbindelsen är inte 
beslutad, men i utred-
ningen beskrivs hur pro-
cessen framöver kan se 
ut om den danska och 
svenska staten beslu-
tar sig för att gå vidare. 
2035 är en uppskattning 
för när en förbindelse 
skulle kunna vara klar.

– Nu får den nationel-
la politiken ta hand om 
resultatet, analysera det 
och fundera på om och 
hur man vill ta arbetet 
vidare. Om man vill ta 
det vidare kan det vara 
så att vi får ett nytt upp-
drag för att jobba fram 
en förundersökning eller 
lokaliseringsutredning 
som det heter på dans-
ka. Sedan följer redovis-
ning, nya analyser och 
förhandling och däref-
ter en möjlig byggstart, 
sade Lennart Anders-
son, regiondirektör Tra-
fikverket.

Brukarfinansiering 
räcker inte för en kom-
binerad förbindelse

Enligt rapporten beräk-
nas en väg- och järnvägs-
förbindelse för persontåg 
kosta cirka 57–59 miljar-
der kronor beroende på 
om utgångspunkten är i 
svensk eller dansk meto-
dik, varav 29,5–32,6 mil-
jarder avses för vägför-
bindelsen och 27,7–26,6 
miljarder för järnvägs-
förbindelsen inklusive 
tunnel under Helsingborg 
till Maria och anslutning 
till Västkustbanan och 
Skånebanan. En ren väg-
förbindelsen över nor-
ra Öresund väntas vara 
självfinansierande medan 
en kombinerad väg- och 
järnvägsförbindelse har 
behov av ytterligare cirka 
16–20 miljarder svenska 
kronor i finansiering för 
att kunna vara återbetald 
inom 40 år. Vägförbin-
delsen ensamt väntas ge-
nerera en vinst på 1,9 till 
6,9 miljarder kronor på 
40 år.

– Vi är överens om att 
en ren vägförbindelse är 
samhällsekonomiskt lön-
sam medan en integrerad 
lösning inte är det, sade 
Thomas A. S. Nielsen, 
projektledare Vejdirekto-
ratet.

Bidrar till ökat resan-
de – tar resande från 
Öresundsbron

En fast HH-förbindelse 
väntas trafikeras av cir-
ka 15 000 fordon och 19 
000 turer med offentlig 
transport år 2040. En del 
av trafiken väntas flyttas 
över från färjorna, en del 
flyttas från Öresunds-
bron och en del vara ny 
trafik som skapas med 

anledning av den nya 
förbindelsen. Enligt be-
räkningarna skulle en 
väg- och järnvägsförbin-
delse flytta över 5 400 
fordon per vardagsdygn 
från Öresundsbron med-
an antalet tågresenärer 
väntas minska med 5 000 
passagerare per dygn. 
Återbetalningstiden för 
Öresundsbron väntas för-
längas eftersom intäkter-
na beräknas minska med 
cirka 450 miljoner dans-
ka kronor per år efter att 
en HH-förbindelse står 
klar.

Restidsbesparingen med 
förbindelsen beräknas till 
24 minuter med bil i rus-
ningstid. Resan med tåg 
väntas minska med 16–
17 minuter i snitt inklu-
sive bytestid och vänte-
tid vid färjorna. Därmed 
ökar tillgängligheten till 
fler jobb på arbetsmark-
naden, enligt rapporten.

Omfördelning av trafik 
– färre fordon på E6 
i Sverige och fler på 
Helsingørmotorvejen

En vägförbindelse mel-
lan Helsingborg och Hel-
singør skulle öka vägtra-
fiken över Öresund i de 
norra delarna och minska 
trafiken via Öresunds-
bron. E6 i Skåne väntas 
avlastas med cirka 5 000 
fordon per dygn. Sam-
tidigt sker, enligt rap-
porten, en omfördelning 
mellan Sverige och Dan-
mark av vägtrafiken och 
däribland lastbilstrafiken 
som väntas öka på Hel-
singørmotorvejen. Dä-
remot beräknas det inte 
krävas några investering-
ar för att klara trafikök-
ningen i Danmark.

– Med de totalkostnader 

som vi redovisar har vi 
en full integration i res-
pektive land. Där har vi 
anslutningarna med oss. 
Utifrån den kapaciteten 
som vi har lagt för järn-
vägstrafik och de för-
utsättningar som vi har 
studerat vägtrafiken, sä-
ger Peter Bernström, till 
News Øresund.

Fakta kostnadsberäk-
ning fast förbindelse 
Helsingborg-Helsingør

Total anläggningskost-
nad: 57,2 miljarder SEK 
(svenska kalkylregler) 
och 59,3 miljarder SEK 
(danska kalkylregler)

Varav vägförbindel-
se: 29,5 miljarder SEK 
(svenska kalkylregler) 
och 32,6 miljarder SEK 
(danska kalkylregler)

Varav järnvägsförbindel-
se inklusive anslutning 
till Västkustbanan: 27,7 
miljarder SEK (svenska 
kalkylregler)och 26,6 
miljarder SEK (danska 
kalkylregler)

Fakta: utredningar och 
förslag om fasta förbin-
delser

HH-förbindelse

Sträckning: Helsingborg 
-Helsingör
Förbindelsen utreds som 
två tunnlar, en vägför-
bindelse mellan stadskär-
norna och en järnvägs-
förbindelse för persontåg 
strax söder om städerna.
Kostnad: 57,2–59,3 mil-
jarder SEK (spannet be-
ror på om utgångspunk-
ten är svensk eller dansk 
metodik)
Status: Dansk-svensk 
statlig strategisk analys 
med Interregstöd som 
presenterats idag. Förde-
lar som framhålls med 
förbindelsen är bland an-
nat att den skulle knyta 
samman städerna, leda 
trafiken utanför stads-

kärnorna med potential 
för ny stadsutveckling, 
ge en större arbetsmark-
nad, minska sårbarhe-
ten i trafiksystemet över 
Öresund och att den kan 
finansieras genom bru-
karbetalning. I debatten 
har det tidigare nämnts 
som en utmaning att en 
förbindelse skulle kräva 
infrastrukturinvestering-
ar på norra Själland i 
Ring 5 och att det finns 
ett danskt fokus på en 
fast förbindelse över Kat-
tegatt som också är under 
utredning.

Öresundsmetro

Sträckning: Malmö 
-Köpenhamn
Förbindelsen utreds som 
en metrotunnel för per-
sontrafik mellan stads-
kärnorna.
Kostnad: ca 30 miljarder 
DKK, inklusive ett risk-
tillägg på 50 procent
Status: Den fjärde fasen 
av städernas gemensam-
ma utredningsarbete med 
Interregstöd ska presen-
teras i mars 2021. För-
delar som framhålls med 
förbindelsen är bland an-
nat att den skulle skapa 
förutsättningar för mer 
plats för både fjärr- och 
godståg på Öresunds-
bron, korta restiden och 
ge en större arbetsmark-
nad samt binda samman 
regionen. I debatten 
nämns bland annat fi-
nansieringen som en ut-
maning och att förslaget 
inte är en del av en statlig 
dansk-svensk utredning.

Europaspåret
Sträckning: Landskrona 
-Köpenhamn
Förbindelsen har tidiga-
re utretts som en tunnel 
för gods-, fjärr- och re-
gionaltåg mellan Lands-
krona och Nordhavnen i 
Köpenhamn och nyligen 
utökades förslaget till 
en kombinerad väg- och 
järnvägsförbindelse.
Kostnad: 48 miljarder 

SEK (avser endast tun-
nel för gods-, fjärr- och 
regionaltåg och inte en 
kombinerad väg- och 
järnvägsförbindelse)
Status: Förslaget fram-
förs av Landskrona stad 
som på egen hand un-
dersöker förutsättning-
arna för en förbindelse. 
Fördelarna som fram-
hålls med förbindelsen är 
bland annat att den skulle 
öka järnvägskapaciteten 
över Öresund och avlasta 
befintlig järnväg genom 
Lund, Malmö och Kö-
penhamns flygplats, öka 
arbetsmarknadsregionen 
samt öka robustheten 
över Öresund. I debat-
ten nämns bland annat 
finansieringen som en ut-
maning då den innefattar 
nya tunnelrör under Kö-
penhamn, att förslaget 
saknar politisk förank-
ring i Greater Copenha-
gen-samarbetet och inte 
är en del av en statlig 
dansk-svensk utredning.

Kattegattförbindelse

Sträckning: Kalundborg 
-Aarhus
Förbindelsen utreds dels 
som en kombinerad väg- 
och järnvägsförbindelse 
och dels som endast en 
vägförbindelse mellan 
Kalundborg på Själland 
och Jylland i höjd med 
Aarhus.
Status: Den statliga danska 
utredningen förväntas pre-
senteras i slutet av 2021.

Beslutad och under 
byggnation: Fehmarn 
Bält-tunneln

Sträckning: Rødby 
-Puttgarden
Tunnel för väg- och järn-
vägstrafik mellan Dan-
mark och Tyskland.
Status: Byggstart januari 
2021 och beräknat fär-
digställande 2029.  

Info Express
Källa: News Øresund – 
Jenny Andersson

■ Skånetrafiken och DSB undersöker just nu 
flexiblare biljetterbjudande för tågpendlare 
över Öresundsbron som vill kombinera arbete 
hemma och på arbetsplatsen. En prissänkning 
för biljettpriserna över Öresund har utretts av 
Skånetrafiken, men bedöms som svår att ge-
nomföra.

Flexiblare biljetter för pendlare över 
Öresund utreds

– Vi har sett även på svens-
ka sidan att arbetspendlare 
har fått ett ändat resmöns-
ter som vi tror är här för att 
stanna även efter pandemin. 
Det är behov för ett mer 
flexibelt biljetterbjudande 
som tillåter att man är på 
arbetsplatsen vissa dagar 
och hemma andra dagar. Vi 
har ett flexibelt erbjudande 
på gång på svenska sidan 
och tittar även på att göra 
liknande mot Danmark för 
våra arbetspendlare över 
sundet. Men 30-dagarsbil-
jetten kommer att finnas 
kvar för de som har behov 
av det, säger Pernilla Ly-
berg, chef för försäljning 

och marknad på Skånetrafi-
ken, och fortsätter:

– Vi förbereder ett ärende så 
vi tittar på det, men allting 
ska klubbas i nämnden. Jag 
kan inte säga någon tidsram 
egentligen, men vår ambi-
tion och vilja är att det inte 
ska ta alltför lång tid.

Arbetet med att ta fram det 
nya biljettförslaget gör av 
Skånetrafiken och DSB till-
sammans.

– Givetvis, vi har ett tätt 
samarbete och kan inte göra 
något utan att vara överens. 
Det är många detaljer inom 

erbjudandet som måste sät-
tas utifrån resevillkor som 
ska vara lika på båda sidor 
sundet, säger Pernilla Lyberg.

I ett beslutsförslag till Kol-
lektivtrafiknämnden i Regi-
on Skåne som sammanträder 
på onsdag nästa vecka fram-
går att tågpriserna över Öre-
sundsbron även har utretts i 
syfte att nå ökad integration. 
En sänkning av biljettpriset 
bedöms svår att genomföra 
då den, enligt beslutsför-
slaget, måste genomföras i 
samförstånd med DSB som 
inte har en ambition att göra 
en sådan prissänkning och 
att en undersökning bland 
tågresenärer över Öresund 
har visat att andra faktorer 
än priset har störst inverkan 
på integrationen när det gäl-
ler kollektivtrafiken. De fem 
åtgärder som i undersök-
ningen bedömdes ha störst 
påverkan är: harmonisering 
av system, snabb och lika-
dan trafikinformation, skapa 
en sömlös resa, behålla den 
goda reseupplevelsen och 
marknadsföra trafiken.

Enligt Skånetrafikens be-
räkningar skulle en ti-
oprocentig sänkning av 
biljettpriset för enkel och 
24-timmarsbiljetter kosta 
cirka 35 miljoner kronor per 
år och motsvarande sänk-
ning för periodbiljetter cirka 
10 miljoner per år.

Info Express
Källa: News Øresund.

Skånetrafiken och DSB utreder nya flexibla biljetterbjudanden 
för tågpendlarna över Öresund. Foto: News Øresund
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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!

Bränsledeklaration blandad körning: Kuga Plug-In Hybrid: 1,4 l/100km. CO2 32g/km, (WLTP) Miljöklass Euro 6d TEMP. Puma: 5,6-6,1l/100km. C02 127-138g/km. Focus 1,4-6,6 l/100 km, CO2 32-149 g/km. Fiesta, 5,1-6,7l/100 km, CO2: 
117-150 g/km (WLTP). Miljöklass Euro 6d TEMP. Garanti 5år/10000 mil. *) Privatleasing gäller lagerbilar och är beräknad på en körsträcka av 1.000 mil/år. Leasingperiod 36 månader som inkluderar lokalt serviceavtal. Kostnader för skatt, 
försäkring och vinterhjul tillkommer. Garanterat restvärde.Uppläggningsavgi�  695 kr. Aviavgi�  55 kr/mån. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade. Med reservation för felskrivningar och prisändringar. Erbjudanden gäller lagerbilar.

FORD
PRIVATLEASING

FÖR ETT FRIARE LIV

KUGA
fr. 3 795 kr/mån*

PUMA
fr. 2 495 kr/mån*

FOCUS
fr. 2 295 kr/mån*

FIESTA
fr. 2 095 kr/mån*

FINNS NU FÖR
PROVKÖRNING

Privatleasing fr. 3 995 kr/mån*
Förmånsvärde fr. 1 255 kr**
Ord. rek. pris 436 200 kr

*Baserat på fulladdat batteri. Räckvidd testas enligt Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP), gäller bakhjulsdrift med långdistansbatteri. Faktiskt räckvidd varierar beroende på ett 
antal faktorer som yttre klimat, körstil, bilunderhåll, batteriålder etc. Elförbrukning blandad körning 16,5 – 19,5 kWh/100km. CO2-utsläpp 0g/km. Med reservation för felskrivningar.

EN ELEKTRISK IKON. BESTÄLL REDAN NU!
Mustang Mach-E levererar en helt ny form av elektrisk frihet, en SUV med en Mustangs 
hjärta och passion. Upp till 610 km* elektrisk räckvidd och slående teknologisk kompetens. 
Mustang Mach-E finns nu att beställa hos oss med leverans från våren 2021.

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!

EUROPEISKA UNIONEN

■ Aleksej Navalnys frihetsberövande är bara det senaste bidraget 
till den ansträngda relationen mellan EU och Ryssland. Läs mer 
om orsakerna till spänningarna och parlamentets ståndpunkt.

Relationen mellan EU och 
Ryssland har blivit alltmer 
ansträngda under det se-
naste årtiondet, inte minst 
på grund av annektering-
en av Krim 2014. Kremls 
stöd till separatister i öst-
ra Ukraina och Rysslands 
militära intervention i 
Syrien har bara förvär-
rat situationen. En annan 
orsak till spänningar är 
Rysslands desinforma-
tionskampanjer och it-at-
tacker samt försöken att 
blanda sig i västerländsk 
demokrati.

Gripandet av Aleksej 
Navalnyj

I en livesänd intervju på 
Facebook den 27 januari 
2021 efterlyste vice ord-
föranden för parlamentets 
utskott för utrikesfrågor 
Urmas Paet sanktioner 
mot ”dem som har direkt 
ansvar för gripandet och 
trakasserierna av Alek-
sej Navalnyj”. Efter att 
ha återhämtat sig från en 
nästan dödlig förgiftning 
förra året greps opposi-
tionsledaren när han åter-
vände till Ryssland den 17 
januari.

Vid en omröstning fyra 
dagar efter gripandet ef-
terlyste parlamentet betyd-
ligt strängare EU-sanktio-
ner mot Ryssland samt ett 
omedelbart och villkors-
löst frigivande av Aleksej 
Navalnyj och alla som 
frihetsberövats i samband 
med att han återvänt till 
Moskva. Utöver sanktio-
nerna mot president Pu-
tins inre krets och ryska 
propagandister betonade 
ledamöterna att åtgärder 
också skulle kunna vidtas 
inom ramen för EU:s glo-
bala system för sanktioner 
mot mänskliga rättigheter. 
Paet beskrev den nya me-
kanismen som ett ”absolut 
lämpligt” verktyg,

– Det är omöjligt för fria 
europeiska samhällen att 
inte reagera på allvarliga 
kränkningar av de mänsk-
liga rättigheterna, sade 
Paet.

EU-sanktioner mot 
Ryssland
Sedan annekteringen av 
Krim 2014 är EU:s eko-
nomiska sanktioner rikta-
de mot Rysslands finans-, 
försvars- och energisekto-

rer. Ryssland har reagerat 
med motåtgärder och för-
bjudit ungefär hälften av 
sin import av jordbruks-
baserade livsmedel från 
blocket. Före jul beslutade 
EU-ländernas ledare en-
hälligt att förlänga sank-
tionerna till och med den 
31 juli 2021. Åtgärderna, 
som förnyas två gånger om 
året, har drabbat Ryssland 
hårt: I slutet av 2018 ansågs 
dess ekonomi var 6 procent 
mindre på grund av EU:s 
och USA:s sanktioner.

EU införde också sank-
tioner mot ryska tjänste-
män som svar på Navalnys 
förgiftning. Vid intervjun 
den 27 januari listade Paet 
nyligen ”sorgliga exem-
pel” på Rysslands utrikes-
politik och sade,
– Om ett land inte följer 
grundläggande mänskliga 
rättigheter och interna-
tionell rätt finns det inget 
annat alternativ för EU- 
länderna.

Likheter med Belarus
I samma intervju beskrev 
parlamentets ständiga fö-
redragande för Ryssland 
Andrius Kubilius sank-

Ansträngd relation mellan EU och Ryssland: 
Vilka är orsakerna?

tioner som ett effektivt 
verktyg. Kubilius notera-
de att tiotusentals ryssar 
hade trotsat misshandel, 
gripanden och tempera-
turer på -50 grader för att 
protestera mot gripandet 
av Navalnyj. Han talade 
också om likheter med 
Belarus under den senaste 
tidens utveckling i Ryss-
land och sade – Lukas-
jenko försökte stjäla det 
belarusiska presidentvalet 
och det är mycket tydligt 
att Kreml försöker stjäla 
valet till Duman. Vi måste 
straffa ett sådant beteende.

- Vi kan dra en mycket en-
kel slutsats: Demokratin är 
mycket viktig för det ryska 
folket, och Aleksej Navalnyj, 
som kämpar för dessa rät-
tigheter, gör ett hjältejobb. 
Därför fördömer vi Kremls 
autokratiska beteende, lade 
Kubilius till.

Gasledningen Nord 
Stream 2
En annan aspekt av re-
lationen mellan EU och 
Ryssland är energi och 
kontroverser om den nya 
gasledningen Nord Stre-
am 2 har belyst landets 
inflytande som unionens 
främsta energileverantör. 
I resolutionen av den 21 
januari uppmanade Eu-
ropaparlamentets leda-

möter EU att omedelbart 
upphöra med arbetet med 
den kontroversiella rörled-
ningen, som skulle binda 
Tyskland direkt med Ryss-
land. Paet uttryckte sin 
förhoppning om att EU:s 
ministrar skulle ta parla-
mentets ståndpunkt på all-
var och betonade att Nord 
Stream 2-projektet strider 
mot EU:s gemensamma 
politik för energitrygghet.

Ryssland är inte längre 
en strategisk partner
I en resolution från Euro-
paparlamentet i mars 2019 
anges att Ryssland inte 
längre kan betraktas som 
en strategisk partner. Trots 
spänningarna finns det 
dock många områden där 
både EU och Ryssland har 
gemensamma intressen 
och farhågor. Exempelvis 
spelade Ryssland en kon-
struktiv roll i förhandling-
arna om kärnteknikavtalet 
med Iran, både EU och 

Ryssland förespråkar en 
tvåstatslösning Israel-Pa-
lestina-konflikten och 
båda har undertecknat kli-
matavtalet från Paris. EU 
är fortfarande Moskvas 
överlägset största handels- 
och investeringspartner 
(42 procent av Rysslands 
export 2019).

Paet noterade att Ryssland 
är ett europeiskt land och 
att parlamentet vill se att 
ryssarna har alla friheter 
som åtnjuts i EU. Men be-
tonade att verkliga föränd-
ringar i slutändan endast 
kan komma inifrån och 
inte utifrån.

- Vi är solidariska med det 
vanliga ryska folket. Ryss-
land har lämnat vägen för 
en demokratisk utveck-
ling, men kan komma till-
baka, sade Kubilius

Info Express
Källa: Europaparlamentet

■ Läs mer om EU:s handlingsplan för den cirkulära ekonomin 
och vilka ytterligare åtgärder ledamöterna vill vidta för att 
minska avfallet och göra produkterna mer hållbara.

Om vi fortsätter att ut-
nyttja resurserna som vi 
gör nu skulle vi år 2050 
behöva resurser från tre 
jordklot. Begränsade re-
surser och klimatfrågor 
kräver en övergång från 
köp och släng-samhället 
till ett kretsloppssamhälle, 
som är koldioxidneutralt, 
miljömässigt hållbart, 
giftfritt och helt cirkulärt 
senast år 2050.

Den nuvarande krisen har 
belyst svagheter i resurs- 
och värdekedjorna, som 
drabbar små och medel-
stora företag och indu-
strin. En cirkulär ekonomi 
kommer att minska koldi-
oxidutsläppen och samti-
digt stimulera ekonomisk 
tillväxt och skapa arbets-
tillfällen.

EU:s handlingsplan för 
den cirkulära ekonomin
I linje med EU:s klimat-
neutralitetsmål för 2050 
inom ramen för den gröna 
given föreslog kommis-
sionen i mars 2020 en ny 
handlingsplan för den cir-
kulära ekonomin, med fo-
kus på förebyggande och 
hantering av avfall och 
som syftar till att främja 

tillväxt, konkurrenskraft 
och EU:s globala ledar-
skap på området.

Den 27 januari ställde 
sig miljöutskottet bak-
om planen och efterlyste 
bindande 2030-mål för 
materialanvändning och 
materialförbrukning. Be-
tänkandet kommer att gå 
till omröstning vid plenar-
sessionen i februari.

Övergång till hållbara 
produkter
För att uppnå en EU-mark-
nad för hållbara, klimat-
neutrala och resurseffek-
tiva produkter föreslår 
kommissionen att ekode-
signdirektivet utvidgas till 
att omfatta produkter som 
inte är energirelaterade. 
Ledamöterna vill att de 
nya reglerna ska vara in-
förda 2021.

Ledamöterna stöder också 
initiativ för att bekämpa 
planerat åldrande, förbätt-
ra produkternas hållbar-
het och reparerbarhet och 
stärka konsumenternas 
rättigheter med ”rätten 
till reparation”. De kräver 
att konsumenterna ska få 
rätt till ordentlig informa-

tion om miljöpåverkan av 
de produkter och tjänster 
de köper och uppmanade 
kommissionen att lägga 
fram förslag för att be-
kämpa ”greenwashing” 
dvs. en metod där före-
tag framställer något som 
bättre för miljön än vad 
det i själva verket är.

Cirkulära nyckelsektorer
Cirkularitet och hållbar-
het måste införlivas i alla 
steg i en värdekedja för att 
uppnå en helt cirkulär eko-
nomi: Från design till pro-
duktion och hela vägen till 
konsumenten. I kommissi-
onens handlingsplan fast-
ställs sju nyckelområden 
som är avgörande för att 
uppnå en cirkulär ekono-
mi: plast, textilprodukter, 
e-avfall. livsmedel som 
vatten och näringsämnen, 
förpackningar, batterier 
och fordon och bygg och 
anläggningsarbeten.

Plast
Ledamöterna stöder den 
europeiska strategin för 
plast i en cirkulär eko-
nomi, som skulle fasa ut 
användningen av mikro-
plaster.

Hur vill EU uppnå en cirkulär ekonomi senast till år 2050?

Textilier
Textilier använder en stor 
mängd råvaror och vatten, 
med mindre än 1 procent 
återvunnet material. Le-
damöterna vill ha nya åt-
gärder mot mikrofiberför-
luster och strängare normer 
för vattenanvändning.

Ta reda på hur textilpro-
duktionen och textilavfallet 
påverkar miljön.

Elektronik och E-avfall 
Elektroniskt och elektriskt 
avfall, eller e-avfall, är det 
snabbast växande avfalls-
flödet i EU och mindre 
än 40 procent återvinns. 
Ledamöterna vill att EU 
ska främja längre produkt-
liv genom återanvändbar-
het och reparerbarhet.

Livsmedel, vatten och 
näringsämnen
Uppskattningsvis 20 pro-
cent av de producerade 
livsmedlen går förlorade 

eller slängs i EU. Ledamö-
terna kräver att matsvin-
net ska halveras fram till 
2030 inom ramen för stra-
tegin från jord till bord.

Förpackning
Förpackningsavfallet i Eu-
ropa nådde en rekordhög 
nivå 2017. De nya reglerna 
ska se till att alla förpack-
ningar på EU-marknaden 
kan återanvändas eller ma-
terialåtervinnas senast 2030.
Batterier och fordon
Parlamentsledamöterna 
tittar på förslag som krä-
ver att tillverkning och 
material av alla batterier 
på EU-marknaden har ett 
lågt koldioxidavtryck och 
respekterar mänskliga rät-
tigheter samt sociala och 
ekologiska normer.

Bygg- och anläggnings-
arbeten
Byggsektorn står för över 
35 procent av det totala 

avfallet i EU. Ledamö-
terna vill att byggnaders 
livslängd ska ökas, att 
målen för koldioxidav-
trycket från material och 
minimikrav på resurs- 
och energieffektivitet ska 
minskas.

Avfallshantering och 
transport
EU genererar mer än 2,5 
miljarder ton avfall per 
år, främst från hushållen. 
Ledamöterna uppmanar 
EU-länderna att öka åter-
vinningen av hög kvalitet, 
minska deponeringen och 
minimera förbränningen.

Skanna nedan och ta reda 
på statistik om deponering 
och återvinning i EU.

Info Express
Källa: Europaparlamentet

Image by Iris Luis Bustamante from Pixabay 
Aleksej Navalnyj. Foto: MItya Aleshkovskiy (creative common)
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Vid mörkerkörning har du säkert upplevt refl exer i glaset eller 
starkt ljus från medtrafi kanter som negativt. I bästa fall är 
detta bara lite störande men i värsta fall blir man förblindad 
en stund. Med Formula 2 Drive fi lter skärps kontrastseendet 
genom en svag toning av glaset, dessutom minskar rest-
refl exerna i glasen. Upplevelsen är ett mer avslappnat seende.

SÄKRARE MÖRKERKÖRNING
MED FORMULA 2 DRIVE

UTAN FILTER MED FILTER

500 KR RABATT
Stort parti märkesbågar från William Morris

Vi tillsammans.

Malmö Södra Förstadsgatan 121 Telefon: 040-828 88

Angivna  erbjudanden gäller t.o.m. 2021-03-28. För öppettider och info om vår hantering av Covid-19 se:  www.glasogonmagasinet.se

Vid köp av progressiva glasögon bjuder vi på:
Ett extra par läs-, avstånds- eller solglasögon i dina styrkor 
samt synundersökning. 

Värde 2290 kr inkluderar synundersökning 395 kr, båge upp 
till 595 kr, samt enkelslipade glas med färg eller reptålig yta 
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■ Parlamentet vill skydda arbetstagarnas grundläggande rätt 
att inte vara uppkopplad och “logga ut” från arbetet utanför 
arbetstid.

Digitala verktyg har ökat 
effektiviteten och flexi-
biliteten för arbetsgivare 
och arbetstagare, men har 
skapat en ”ständigt jour-
kultur” där arbetstagar-
na är lätta att nå när som 
helst och var som helst, 
även utanför arbetstid. 
Tekniken har möjliggjort 
distansarbete och under 
covid-pandemin har dis-

tansarbetet blivit utbrett 
i samhället.37 procent av 
arbetstagarna i EU börja-
de arbeta hemifrån under 
nedstängningen. 

Distansarbete försvårar 
balansen mellan privatliv 
och yrkesliv

Även om distansarbete har 
sparat jobb och gjort det 

möjligt för många företag 
att överleva coronakrisen 
har det också suddat ut 
skillnaden mellan privat- 
och yrkeslivet och inne-
burit att många människor 
arbetar utanför sin nor-
mala arbetstid, vilket har 
försämrat balansen mel-
lan arbete och privatliv.27 
procent procent av dem 
som arbetade hemifrån ar-

Parlamentet vill säkerställa rätten att ”logga ut” 
från jobbet

betade på fritiden

Personer som regelbundet 
distansarbetar är mer än 
dubbelt så benägna att ar-
beta mer än den maximala 
arbetstid som fastställs i 
arbetstidsdirektivet än de 
som inte gör det.Längsta 
arbetstid och kortaste vi-
lotid

•̀ Högst 48 arbetstimmar 
per vecka
• Minst 11 timmars sam-
manhängande dygnsvila
• Minst 4 veckors betald 
semester per år

Ständig uppkoppling till 
arbetet kan leda till hälso-
problem

Att vila är avgörande för 
välbefinnandet och den 
ständiga uppkoppling till 
arbetet har konsekvenser 
för hälsan. Att sitta för 
länge framför skärmen 
och arbeta för mycket 
minskar koncentrationen, 
orsakar kognitiv och käns-
lomässig överbelastning 
och kan leda till huvud-
värk, ögonpåfrestning, 
trötthet, sömnbrist, ångest 
eller utbrändhet. Statiska 
ställningar och repetitiva 

rörelser kan dessutom or-
saka muskel besvär, sär-
skilt i arbetsmiljöer som 
inte uppfyller de ergono-
miska standarder.

”ÖVER 300 MILJONER 
MÄNNISKOR I VÄRL-
DEN LIDER AV DEPRES-
SION OCH ARBETSRE-
LATERADE PSYKISKA 
STÖRNINGAR

Parlamentet efterlyser 
ny EU-lagstiftning

Rätten att “logga ut” sig 
definieras inte i EU-lag-
stiftningen. Parlamentet 
vill ändra detta. Den 21 
januari 2021 uppmana-
de parlamentet kommis-
sionen att lägga fram en 
lag som gör det möjligt 
för arbetstagare att koppla 
bort sig från arbetet ut-
anför arbetstid utan kon-
sekvenser och fastställa 
minimistandarder för dis-
tansarbete.

Parlamentet konstatera-
de att avbrott på fritiden 
och förlängda arbetstider 
kan öka risken för obetald 
övertid, inverka negativt 
på hälsan, balansen mel-
lan arbetsliv och privatliv 

och vila från arbetet. Och 
efterlyste följande åtgär-
der:
• Arbetsgivare bör inte 
kräva att arbetstagare ska 
vara tillgängliga utanför 
sin arbetstid och medar-
betarna bör avstå från att 
kontakta kolleger i arbets-
syfte.

• EU-länderna bör se till 
att arbetstagare som åbe-
ropar sin rätt att koppla 
bort sig skyddas från be-
straffning och andra nega-
tiva konsekvenser och att 
det finns mekanismer för 
att hantera klagomål eller 
överträdelser av rätten att 
koppla bort sig
• Distansutbildning och 
fortbildning på distans ska 
räknas som arbete och får 
inte äga rum under övertid 
eller lediga dagar utan till-
räcklig ersättning.

De flesta EU-länder regle-
rar distansarbete, men en-
dast fyra länder (Belgien, 
Frankrike, Italien och 
Spanien) erkänner rätten 
att koppla bort sig. Frank-
rike var det första landet 
2016.

Info Express
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■ Europaparlamentet uppmanar EU-länderna att vidta åtgärder 
mot bostadskrisen för att säkerställa överkomliga bostäder för alla 
och investera mer i anständiga bostäder.

Bristen på bostäder till 
överkomliga priser hål-
ler på att bli ett växande 
problem i EU, och bo-
stadspriserna och hyrorna 
stiger stadigt i förhållan-
de till inkomsterna under 
årens lopp. Den 21 januari 
antog parlamentet en re-
solution där medlemssta-
terna uppmanades att er-
känna ett rimligt boende 
som en grundläggande 
mänsklig rättighet som 
kan genomdrivas genom 
lagstiftning. Alla bör få 
lika tillgång till anstän-
diga och ”hälsosamma” 
bostäder, med anslutet 
dricksvatten av hög kva-
litet, tillräcklig sanitet, 
avlopp och tillförlitlig 
energi, sade parlamentets 
ledamöter.

Bostadskrisen – ett pro-
blem för alla
Situationen har förvärrats 
särskilt för låginkomst-
tagare och privata hyres-
gäster, men även perso-
ner med medelinkomst är 
överbelastade av boende- 
och underhållskostnader. 
Särskilt ensamstående 
föräldrar, stora familjer 

och ungdomar har en in-
komst som är för låg för 
att ha råd med marknads-
hyra och för hög för att de 
ska vara berättigade till 
subventionerade bostäder.

Coronavirusutbrottet har 
satt bostadsproblemet i 
fokus, eftersom alltför 
många människor måste 
tillbringa karantän i bo-
städer med dålig standard. 
På medellång sikt förvän-
tas krisen ytterligare öka 
hemlösheten.Vad innebär 
överkomliga bostäder?

• Förhållandet mellan bo-
stadspris och inkomst är 
det mest använda kriteriet 
för att mäta överkomlig-
heten.
• Mellan 2010 och 2018 
uppgick andelen av be-
folkningen som spende-
rade mer än 40 procent 
av sin disponibla inkomst 
på bostäder till omkring 
10procent i EU-27. Det 
finns stora skillnader mel-
lan länderna.

Vilka är orsakerna till 
bostadsproblemet?
Omvandlingen av bostä-

der till finansiella till-
gångar eller handelsvaror 
är en av de främsta orsa-
kerna till stigande kost-
nader. Människor köper 
fritidsbostäder för att 
generera ytterligare in-
komster och komplettera 
sina pensioner. Utländ-
ska investeringar gör att 
lokala bostadspriser sti-
ger och plattformar som 
Airbnb minskar utbudet 
av bostäder för lokal-
befolkningen, särskilt i 
stadskärnorna. Dessutom 
finns det stora skillnader 
mellan medlemsstaterna 
när det gäller deras politik 
för subventionerat boen-
de.Bostäder i EU: Fakta 
och siffror

• Under de senaste tre 
åren har bostadspriserna i 
EU ökat med i genomsnitt 
5 procent.
• Offentliga utgifter för 
subventionerade bostäder 
(överföringar och kapital) 
utgör endast 0,66 procent 
av EU:s BNP.
• Otillräckliga bostäder 
kostar EU:s ekonomier 
195 miljarder euro per år.

Parlamentet efterlyser åtgärder för att lösa 
bostadskrisen

Vilka lösningar föreslår 
parlamentet?
EU kan påverka bostads-
marknaden indirekt ge-
nom regler om statligt 
stöd, skatte- och kon-
kurrenslagstiftning och 
genom att anta riktlinjer 
och rekommendationer. 
Ändringar av reglerna 
för statligt stöd skulle 
till exempel kunna göra 
det lättare för offentliga 
myndigheter att stödja 
alla grupper vars bostads-
behov inte kan tillgodoses 
under marknadsförhål-
landen.

Ledamöternas resolu-
tionen innehåller bland 
annat:

• Att de upprepar sitt krav 
på ett mål på EU-nivå för 
att få ett slut på hemlöshe-
ten senast 2030,
• Att EU-kommissionen 
och EU-länderna upp-
manas att prioritera ut-
släppsminskningar och 
energieffektivitet genom 
renovering av bostäder, 
i linje med den gröna gi-
ven.
• Uppmuntra medlems-
staterna att samarbeta om 
finansiering av sociala 
investeringar med arbets-
marknadens parter, det 
civila samhället och den 
privata sektorn.
• Uppmana medlemssta-
terna att ta itu med dis-
kriminering av utsatta 

grupper på bostadsmark-
naden.
• Kommissionen upp-
manas att senast i mit-
ten av 2021 lägga fram 
lagstiftningsförslag för 
att motverka att bostäder 
behandlas som en omsätt-
ningsbar tillgång snarare 
än en mänsklig rättighet.
• Uppmana kommissionen 
och medlemsstaterna att 
investera mer i subventio-
nerade, offentliga, ener-
gieffektiva, lämpliga och 
överkomliga bostäder

Info Express
Källa: Europaparlamentet
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Nytt år och nya fantastiska SUV:ar
Nu är nya TUCSON och SANTA FE här! Kraftfulla och smidiga TUCSON med sin revolutionerande design är en av Europas 
mest sålda SUV:ar. SANTA FE är vår familjefavorit med en oslagbar balans mellan snyggt yttre och intelligent inre – en 7-sitsig 
SUV i lyxförpackning helt enkelt. Båda lanseras som hybrid – och under våren kommer de även som plug-in hybrid. Alla 
modeller är givetvis utrustade med den senaste tekniken och klassledande säkerhets- och uppkopplingsfunktioner.

Välkommen och provkör nya TUCSON och SANTA FE!

TUCSON Mildhybrid: 5,8-7,0 l/100 km, CO2 145-159 g/km (WLTP). 
SANTA FE Diesel: 6,8 l/100 km, CO2 178-179 g/km (WLTP). Bilarna 
på bilden visas med extrautrustning. Pris exkl. ev. metalliclack. Vi 
reserverar oss för prisändringar och ev. tryckfel. Förmånsvärde 
är redovisat netto per månad vid 50 % marginalskatt enligt 
2020 års värde. Ovanstående privatleasingexempel gäller t.o.m. 
2021-05-31 och är baserat på 36 mån leasing, månadskostnader 
inkl. moms exkl. uppläggnings- och aviavgift. Rörlig ränta. Max 
körsträcka 1 000 mil/år, övermil debiteras. Service ingår under 
avtalstiden max 4 500 mil. Sedvanlig kreditprövning sker.

Helt nya TUCSON Essential
Lanseringspris från 

279 900 kr
(ord. pris 304 900 kr)

Privatleasing från 3 495 kr/mån 
Förmånsvärde från 1 687 kr/mån

Nya SANTA FE Essential
Lanseringspris från 

459 900 kr
(ord. pris 499 900 kr)

Förmånsvärde från 2 377 kr/mån

Sverigepremiär för nya
TUCSON och SANTA FE
Är du redo för en ny lyxig SUV?

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

■ Att våra äldreboenden drabbats hårt av coronapandemin 
beror på den allmänna smittspridningen i samhället. Men 
samhällets syn på äldre, nedprioriteringar och att anhöriga 
stängts ute har förvärrat lidandet och döden. Det säger äldre-
forskaren Håkan Jönson som tror att vi kommer se tillbaka på 
detta som en av vår tids största vårdskandaler.

I Kritiken mot Sveriges 
regioner var förödande 
under hösten 2020. Äld-
re som bodde på sär-
skilda boenden fick inte 
vård och behandling ut-
ifrån den enskildes be-
hov vid misstänkt eller 
konstaterad covid-19. 
Det konstaterade in-
spektionen för vård och 
omsorg (IVO) i sin för-
sta del av granskningen 
av boenden för äldre 
och vården av äldre per-
soner som fick Covid-19.

– Jag tror att vi kommer 
se tillbaka på detta som 
en av vår tids största 
vårdskandaler. Hur man 
under en del av pan-
demin fokuserade så 
mycket på sjukhusvår-
den och det gällde ock-
så skyddsutrustningen 
som inte räckte till för 
äldreboendena, säger 
Håkan Jönson, profes-
sor i socialt arbete.

I dagarna kommer han 
ut med en antologi om 
ålderism. Begreppet 
handlar i korthet om 
stereotypa föreställ-
ningar eller diskrimine-
ring som utgår från en 
människas ålder.

– Behandlingen av äldre 
under pandemin är ett 

exempel på ålderism i 
bemärkelsen att myn-
digheterna nedpriorite-
rat deras hälsa och liv. 
När man granskar detta 
kommer man kunna se 
att myndigheterna age-
rat kraftlöst, säger han.

– Varför kom man inte 
igång med systematiska 
och täta tester av per-
sonal tidigare? Sker det 
ens nu?

Ge ett exempel på 
hur ålderism går att 
koppla till pandemi-
hanteringen.
– Ett talande exempel 
är ett uttalande från vå-
ren 2020. En represen-
tant för Socialstyrelsen 
menade att dödstalen 
från Covid-19 inte skil-
jer sig mycket från vad 
vi har under en vanlig 
influensasäsong. Men 
då måste man fråga sig: 
Vad är det som säger att 
många äldre ska behöva 
dö under en vanlig in-
fluensasäsong? Det är 
lätt att vi betraktar dem 
som ”ja, ja någon månad 
hit och dit, det spelar väl 
ingen roll.” Men det kan 
ha varit personer som 
hade levt i fem till tio 
år till om de inte hade 
drabbats av influensan, 
säger Håkan Jönson 

som hade en pappa med 
multipel skleros (MS).

– Han fick influensa och 
var nära att stryka med 
år 2000. Men han fick 
behandling, klarade sig 
och levde till 2014, säger 
Håkan Jönson.

Håkan Jönson har se-
dan pandemin började 
följt coronavirusets sko-
ningslösa framfart på 
våra äldreboenden. Han 
är enig med Corona-
kommissionens huvud-
budskap om att dödsta-
len på äldreboendena 
tydligt avspeglar den 
allmänna smittsprid-
ningen i landet. Men det 
finns även andra orsaker 
till att äldreboendena 
blev så drabbade.

– Vi har stora enheter, 
dåliga arbetsvillkor 
och underbemanning 
som leder till stor per-
sonalomsättning, samt 
bristfälliga rutiner för 
hur man rör sig mellan 
avdelningarna. Så när 
smittan väl kommit in 
på ett boende, drabbas 
och dör många, säger 
han.

– Varför utgick man 
envist under så lång tid 
från att endast de som 

En av vår tids största vårdskandaler

hade tydliga symtom 
smittade? Varför denna 
oförsiktighet med an-
dras liv?

Lagen behandlar 
65-plussare annorlunda
En annan orsak till att 
äldre drabbats hårt av 
pandemin kan härledas 
till en bestämmelse i 
svensk lag som säger 
att personer med en om-
fattande funktionsned-
sättning inte kan bevil-
jas personlig assistans 
efter att de fyllt 65 år. 
Om den gränsen istäl-
let hade satts till 80 år 
så hade flera av de som 
drabbades på äldrebo-
endena varit hemma 
med personlig assistans, 
menar Håkan Jönson.

– Sannolikt hade ett 
antal liv räddats för att 
man inte hade smittat 
varandra på det sätt som 
hänt på äldreboendena.

Varför har lagstiftaren 
dragit en gräns vid 65 
år?
– Det är för att äldre-
omsorgen under många 
år har varit en kostnads-
fråga och inte en fråga 
om att förverkliga äld-
res sociala rättigheter 
och möjligheter att leva 
som andra.

Lagstiftningen syftar 
till att man ska kunna 
leva som alla andra i 
samhället om man har 
en omfattande funk-
tionsnedsättning och är 
under 65 år. Men så fort 
man fyller 65 år gäller 

en annan jämförelse.

– Du ska inte kunna 
leva som alla pigga 60–
70 åringar – istället syf-
tar lagstiftningen till att 
du ska leva som de med 
äldreomsorg. Det är två 
olika sätt att tänka, sä-
ger Håkan Jönson.

Morfin istället för 
sjukvård
Under pandemin har be-
söksförbud på särskilda 
äldreboenden för äldre 
införts både lokalt och 
nationellt för att minska 
smittspridningen. Det 
har lett till att läkare har 
gjort bedömningar på 
telefon och att anhöriga 
har uteslutits från oli-
ka typer av medicinska 
beslut. Håkan Jönson är 
kritisk till detta.

– Det som hänt under 
pandemin är att anhö-
riga stängts ute för att 
skydda de gamla. Men 
utestängningen av de 
anhöriga har också varit 
en utestängning av den 
viktigaste kontrollanten 
av äldreomsorgen. Det 
har sin tur lett till att 
flera fått palliativ vård 
och morfin istället för 
sjukvård, säger Håkan 
Jönson.

Den bilden bekräftas 
av IVO. Vård i livets 
slutskede har inte heller 
skett i enlighet med gäl-
lande regelverk under 
pandemin. Endast runt 
fem procent av de äldre 
som var sjuka fick träffa 
en läkare. För ungefär 

hälften av de äldre, så 
pratade en läkare i te-
lefon med någon i per-
sonalen eller i familjen. 
20 procent av de äldre 
sjuka fick aldrig kontakt 
med en läkare. Många 
gamla fick inte heller 
någon vård för sjukdo-
men. De fick smärtstil-
lande mediciner, som 
morfin istället.

Kan vi dra några lär-
domar av pandemin?
– Ja. I många år har man 
brottats med frågan om 
äldreboendena är en so-
cial eller en medicinsk 
verksamhet?  Idag har 
vi gått ifrån det medi-
cinska och det har blivit 
mycket mer av en social 
verksamhet. Här menar 
jag att vi måste öka den 
medicinska samord-
ningen och kompeten-
sen på äldreboendena, 
säger Håkan Jönson.

– Men det får inte leda 
till att vi får långvår-
den tillbaka eller att vi 
börjar betrakta äldre-
boendena som sjukhus. 
Människor dör på äldre-
boenden men de flyttar 
inte dit för att dö utan 
för att leva. De ska kun-
na leva och ha ett bra 
liv med de medicinska 
resurser som behövs för 
att man inte ska få den 
här typen av smittsprid-
ning.

Info Express
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Information om covid-vaccinering minskar viljan 
att följa rekommendationer

En tänkbar förklaring är 
att folk blir mer optimis-
tiska och slappnar av till 
följd av de positiva vac-
cinationsnyheterna.

– I undersökningen fin-
ner vi de som får vacci-
nationsinformation, tror 
att livet fortare kommer 
att gå tillbaka till det 
normala, vilket verkar 
minska deras vaksamhet 
och benägenhet att föl-
ja myndigheternas re-
kommendationer, säger 
Ola Andersson docent 
i nationalekonomi vid 
Uppsala universitet och 
Institutet för Närings-
livsforskning.

I studien fick en grupp 
deltagare information 
om effektiviteten av de 
nya vaccinen och att 
vaccinering redan star-
tat i vissa länder. De fick 
därefter svara på frågor 

■ När spridningen av covid-19 når nya höjder vädjar myndigheter runt om i världen till ökad social distansering. 
Samtidigt sprids hoppfull information om de nya covid-19-vaccinen av medier och myndigheter globalt. I en 
ny forskningsstudie finner forskare i nationalekonomi att information om vaccinets effektivitet och tillgänglig-
het minskar människors vilja att följa rekommendationer om social distansering och goda hygienrutiner.

kring hur de kommer 
bete sig framöver, bland 
annat om de kommer 
undvika sociala kontak-
ter och resor.

Resultaten är slående
Deltagarna i en kontroll-
grupp fick svara på dessa 
frågor utan att ha fått vac-
cininformationen innan. 
Resultaten är slående. De 
som fick information om 
vaccinen, uppgav i be-
tydligt mindre utsträck-
ning att de kommer följa 
rekommendationer och 
avstå från sociala kontak-
ter och resor.
Studien visar på en vik-
tig beteendemässig bak-
sida av den lyckade vac-
cinutvecklingen.

–Ökat fokus på vacci-
nen kan leda till dåliga 
hälsobeteenden och en 
accelerera spridningen 
av viruset. säger Erik 

Wengström, profes-
sor i nationalekonomi, 
Ekonomihögskolan vid 
Lunds universitet och 
Hanken Svenska han-
delshögskolan.

”Striktare regler krävs”
– Resultaten indikerar 
att när vaccinationer-

na startar och slutet på 
pandemin känns när-
mare så kan existeran-
de åtgärder riktade mot 
social distansering bli 
mindre effektiva vilket 
kan innebära att strik-
tare regler krävs, säger 
Ola Andersson docent 
i nationalekonomi vid 

Uppsala universitet och 
Institutet för Närings-
livsforskning.

Studien bygger på ett 
enkätexperiment med 
ett representativt urval 
av dryg 1 600 svenskar. 
Den baseras på data från 
december 10-13 och har 

i dagsläget inte utsatts 
för peer-review eller 
publicerats i någon ve-
tenskaplig tidskrift.

Info Express 
hello@infoexpress.se
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Definitionen av cancel 
culture har förändrats ge-
nom åren. Kortfattat kan 
fenomenet beskrivas som 
att en inflytelserik person 
(en berömd person eller 
någon annan som är syn-
lig för allmänheten, som 
en politiker) säger någon-
ting fel eller handlar på 
ett sätt som de flesta som 
känner till handlingen 
tycker är fel. Man försö-
ker sedan på olika sätt 
uppmärksamma händel-
sen och låta andra veta 
om saken eller säga till 
personen som har sagt 
en viss sak eller agerat 
på ett specifikt sätt veta 
att det var fel. När nyhe-
ten sedan sprids i främst 
sociala medier, finns det 
oftast flera kommentarer 
som talar om besvikelse 
eller som uttrycker att 
personen är eller borde 
bli “canceled”. I vissa fall 
uppmanas andra till att 
bojkotta en viss produkt 
om personen har gett ut 
produkten eller om per-
sonen samarbetar med ett 
företag som har gett ut en 
viss vara.

Fenomenet kan fungera 
som en form av kontroll 
av inflytelserika och 
framgångsrika personers 
karriär, där människor 
som beter sig på ett kon-
troversiellt sätt tydligt 
får budskapet av att de 
måste upphöra med sina 
kommentarer eller sitt 
beteende och att det inte 
är acceptabelt av dem att 
fortsätta som de hittills 

har gjort. Personen det 
gäller kan förlora pengar 
genom att sponsorer drar 
sig ur samarbeten med 
honom eller henne, att 
produkter som de har till 
salu inte säljs, att boken 
eller ett nytt samarbete 
med en sponsor inte lan-
seras osv. Detta medför 
att både för- och nackde-
lar uppstår.

Fördelen med cancel 
culture är att perspektiv 
som historiskt sett inte 
varit relevanta kan synas 
och höras idag. Många 
minoriteter i samhället 
får makten att uttrycka 
sig öppet och påpeka hur 
samhällets strukturer 
påverkar grupperna. Ge-
nom cancel culture har 
de möjligheten att åbero-
pa ansvarstagande för oli-
ka maktstrukturer som 
uppstår och på detta sätt 
förbättra villkoren för 
sin grupp om sådant som 
diskriminering har skett 
eller kan inträffa. En del 
som försvarar cancel cul-
ture uppger att sociala 
medier blir ett verktyg 
som förbättrar demokra-
tin och samhällets funk-
tioner, eftersom felaktigt 
beteende lätt blir synligt. 
Man kan, med hjälp av 
cancel culture, påpeka 
var och hur olika delar av 
samhället inte fungerar 
genom att inte tillåta vis-
sa personer fortsätta sin 
verksamhet, vilket i sin 
tur exemplifierar hur folk 
istället bör agera. Genom 
att delta i cancel culture 

kan man skapa ett sam-
hälle som inte behandlar 
grupper som ursprung-
ligen särbehandlats lika 
dåligt som förut. 

Genom att ifrågasätta 
hur folk beter sig kan 
detta leda till debatt och 
diskussioner kring vad 
det egentligen innebär att 
agera fel och fler kan lära 
sig om att förstå andra 
människor. Teoretiskt 
sett så övergår makten 
från att vara någonting 
som bara inflytelserika 
personer har till någon-
ting som alla kan ta del 
av online och tillsam-
mans skapa nya regler. 

Dessa diskussioner, till-
sammans med att uppre-
pade gånger se förmögna 
personer och andra som 
har hög status förlora på 
att agera på ett specifikt 
sätt, kan lära andra om 
vad som många anser 
vara socialt acceptabelt 
och vad som inte är det. 
Det är ett sätt att tydligt 
visa att samhället har 
förändrats i en särskild 
riktning och att vissa 
koncept inte anses vara 
godtagbara idag. “Can-
cellation” blir en del av 
makten som människor 
som vanligtvis inte har 
samma maktposition får 
genom att välja vilka in-
flytelserika personer som 
ska gynnas ekonomiskt 
och socialt. För dessa 
personer handlar det om 
att inte komma undan 
med att uttrycka sig på 

Cancel culture: Relevant för kulturen och samhället 
eller bara onödigt och överdrivet?

ett sätt som sårar andra 
eller behandla människor 
som inte är lika en annor-
lunda. Det handlar om att 
stå upp för offer som har 
blivit kränkta och att visa 
att det finns konsekven-
ser för människor som 
har en hög status i sam-
hället. Vissa människor 
som är aktiva inom den 
här processen anser att 
det behövs ett ansvarsta-
gande i samhället för att 
minska att folk utsätts 
för en sämre behand-
ling eller kränkningar. 
Aktivismen som cancel 
culture medför är att 
människor som inte har 
den samhällspositionen 
eller de privilegierna inte 
ska fortsätta att negativt 
påverkas av stereotyper 
som finns i samhället. 

Nackdelen med cancel 
culture är att en del kan 
uppleva att det blir en 
påtvingad åsikt som man 
måste acceptera vare sig 
man vill eller inte. För 
vissa handlar det inte 
längre om att stå upp 
för demokrati eller olika 
gruppers frihet, utan ett 
fenomen som har för-
enklats till en primitiv 
gruppmentalitet och en 
fientlig attityd gentemot 
kända människor bara 
för att de begått ett litet 
misstag eller begått ett 
misstag för  flera år se-
dan, ibland även för ett 
eller två årtionden sedan. 
Detta kan leda till en rad 
negativa konsekvenser. 

För det första kan det öka 
oron bland berömdhe-
ter som redan lever med 
stressen av att vara of-
fentliga personer och dra 
åt sig uppmärksamhet. 

Det kan bli en mental 
påfrestning för dem att 
ständigt behöva oroa sig 
för vad folk kommer att 
tycka om saker som de 
säger i intervjuer, kom-
menterar online eller vad 
de skämtar om. För det 
andra dömer man någon 
när de kanske hade ett 
problem för flera år se-
dan, som de senare har 
bearbetat. Människor har 
förmågan att ångra sig 
och förändras med tiden 
och av den anledningen 
tycker motståndarna till 
cancel culture att rörel-
sen inte är medmänsk-
lig, eftersom den oftast 
inte försöker ge någon 
en andra chans. Rörel-
sen uppfattas som ett 
tecken på intolerans på 
grund av detta. Detta kan 
bero på att cancel cultu-
re har börjat bli alltmer 
förenligt med “call out 
culture” (ett sätt att be-
tona det någon har gjort 
fel genom att påpeka det 
någon har sagt eller hur 
en person har agerat och 
öppet yttra att det är fel 
utan att inleda en öppen 
dialog eller låta personen 
försvara sig). Detta kan 
åstadkommas genom att 
öppet dela innehållet och 
mena att det är fel, dela 
med sig av filmklipp och 
bilder eller annan typ av 
bevis och använda det 
som ett sätt att bekräf-
ta att individen är pro-
blematisk och uppmana 
andra till att inte stödja 
individen på olika sätt. 
Skillnaden är att man 
uppmanar folk att tro 
att ”bevismaterialet” är 
sant, trots att det kanske 
uppstår från rykten eller 
tas fram utan en sam-
manhängande kontext. 
Detta medför att ett bud-
skap kan tolkas på ett an-
nat sätt än det var menat.

Ett problem med cancel 
culture kan även vara att 
personer som egentligen 
inte är berörda av impo-
pularitet också berörs. 
Om en film slutar ha pre-
miär eller om ett album 
som är färdigt eller en 
bok som är redo att utges 
inte lanseras, så kom-
mer inte bara personen 
som har sagt någonting 
upprörande eller handlat 
felaktigt påverkas, utan 
alla andra medarbetare 
kan även indirekt påver-
kas av aktivismen. Per-
soner och företag som 
inte kände till beteendet 
eller kommentarerna på-
verkas negativt bara ge-
nom att slumpmässigt ha 
samarbetat med någon. I 
sitt försök att genomföra 
en god gärning och stå 

upp mot exempelvis dis-
kriminering kan samma 
människor även bestraf-
fa andra personer än den 
man vill straffa. 

Cancel culture är ingen-
ting som påverkar alla 
på samma sätt. Detta 
beror på många faktorer, 
som den utsattes status, 
handlingen ifråga och 
hur kontroversiellt ma-
joriteten som känner till 
händelsen tycker att den 
är. Om det är en popu-
lär person som har haft 
en lång karriär och som 
har berört människors 
känslor genom sitt yrke 
eller har haft nära kon-
takt med sina fans krävs 
generellt sett ett mer pro-
blematiskt eller extremt 
beteende för att ta bort 
deras plattform eller ta 
deras affärsverksamhet 
ifrån dem. Allmänt hand-
lar det om hur mycket 
inflytande personen som 
drabbas av en “cancella-
tion” har där människ-
an som får kritik har en 
tendens att gynnas av att 
vara väldigt berömd eller 
förmögen. För att verk-
ligen kunna åstadkom-
ma en förändring måste 
individen som kritiseras 
vara anklagad för allvar-
liga brott eller uttalanden 
som en tydlig majoritet 
inte håller med om och 
inte tycker att det är ac-
ceptabelt. Detta beror 
också på hur budskapet 
förmedlas. Om retoriken 
är för aggressiv mot den 
anklagade, kan det bli 
lätt för fans att känna 
sympati för individen. 
Cancel culture kan vara 
effektivt och fungera väl, 
men bara om en majoritet 
i samhället är överens om 
att individen har agerat 
på ett dåligt sätt och att 
människor tillsammans 
kommer fram till att age-
randet var fel. Om indi-
viden istället kritiseras 
utan förklaring, så blir 
det enkelt för människor 
omkring att försvara vad 
som av vissa anses vara 
felaktigt beteende. 
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Källor: 
“Why We Keep Fighting 
About Canceling Pe-
ople”, Vox 

“Cancel Culture, Part 1: 
Where It Came From”, 
The Daily, podcast av 
New York Times
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Den demokratiska pro-
cessen kräver att politi-
ker är lyhörda för med-

borgarnas önskemål. 
Den kräver också att 
medborgarna ger feed-

Väljares inställning till privatisering av välfärden 
förändras när de får mer information

back på politiken genom 
att rösta i nationella val. 
För att människor ska 

kunna ge en återkopp-
ling som återspeglar vad 
de verkligen tycker är det 
emellertid nödvändigt att 
de har åtminstone någon 
kunskap om olika policy-
områden, som till exem-
pel policyn om friskolor.

– Policys är riktlinjer för 
en verksamhet som arbe-
tas fram utefter flertalet 

olika politiska beslut. 
Om människor inte vet 
någonting om dessa och 
inte kan ge ”rätt” åter-
koppling till politikerna 
så att politiken kan an-
passas till vad medborg-
arna vill ha, blir den de-
mokratiska processen av 
mindre god kvalitet, sä-
ger Maria Oskarson, pro-
fessor i statsvetenskap.

Tidigare forskning vi-
sar att gemene man inte 
vet så mycket om oli-
ka policyområden. En 
förklaring kan vara att 
man helt enkelt inte är 
intresserad av politik och 
inte tar del av nyhets-
rapportering om politik. 
För att ta reda på om 
människors inställning 
till olika policyområ-
den förändras om de får 
lära sig mer undersöktes 
hur människors attityder 
till  privatisering av den 
svenska välfärden.

Studien baseras på en 
enkät där 5000 svensk-
ar fick svara på olika 
frågor relaterade till de 
fyra välfärdsområdena 
grundskolan, sjukhus-
vård, äldreboenden och 

■ Privatisering av välfärden är en stark skiljelinje i svensk politik, 
där vänsterväljare generellt är mer negativa än väljare till höger. 
Dessa attityder förstärks med information. Ju mer kunskap vänster-
sympatisörer får om den faktiska nivån på privatisering, desto 
sämre tycker de om förslag till ytterligare privatisering. Information 
har alltså en egen effekt på vad människor tycker som inte kan 
förklaras med ideologisk orientering.

boende för funktionshin-
drade. Experimentgrup-
pen i undersökningen 
fick information om hur 
stor del av respektive 
verksamhetsområde som 
drivs i privat regi. Kon-
trollgruppen i undersök-
ningen fick ingen infor-
mation om privatisering.

– Vår studie bekräftar 
helt väntat den skarpa 
skiljelinjen mellan vän-
ster och höger i den här 
frågan, men effekten 
blev samtidigt en po-
larisering inom väljar-
gruppen. Vänsterväljare 
som fick information 
om privatisering blev 
ännu mer negativa till 
privatisering, mer nega-
tiva än vänsterväljarna 
i kontrollgruppen där vi 
uteslöt informationen. 
Bland högerväljare ser 
vi inga effekter alls, sä-
ger Anna Bendz, docent 
i statsvetenskap.

Info Express
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■ Cancel culture är någonting som blir vanligare på Internet. Det 
går ut på att upptäcka och dela med sig av någonting en berömd 
person har gjort som anses vara felaktigt. Men vad kan det få för 
konsekvenser?
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Greenwashing är ett feno-
men där olika varor må-
las upp som miljövänliga 
och hållbara alternativ för 
konsumenten, fastän det 
inte finns bevis eller någon 
grund för att produkten i 
sig verkligen är miljövän-
lig. Begreppet myntades 
av Jay Westerveld, som 
ansåg att det inte finns ett 
tillräckligt stort intres-
se för att skydda miljön i 
vissa fall och att det bak-
omliggande intresset var 
ekonomiskt.  

Greenwashing kan även 
inträffa när en viss tjänst 
försöker marknadsföras 
som någonting som kan 
ha en positiv inverkan på 
miljön. Ett exempel på den 
typen av greenwashing är 
kärnkraftverk. Argumen-
tet är att dessa kraftverk 
inte släpper ut koldioxid 
och är på så vis miljövän-
liga. Det är inte helt sant, 
eftersom det fortfarande 
uppstår radioaktiva rest-
produkter som är svåra 
att lagra på ett säkert sätt 
efter energiproduktionen. 

Greenwashing är inte all-
tid uppenbart, eftersom 
olika marknadsförings-
strategier anpassar sig dels 
efter konsumenterna och 
dels efter andra miljövän-
liga alternativ, och tillsam-
mans försöker man skapa 
en känsla av att varje en-
skild konsument kan göra 
ett etiskt och hållbart val. 

(Greenpeace har flera kri-
terier för Greenwashing. 
Dessa är: 
1. Att en råvara, teknik 
eller annat som är centralt 
för att framställa produk-
ten belastar miljön och 

resurserna i närområdet 
där det framställs. Verk-
samhetens centrala roll får 
inte skada miljön. 
2. Att investeringar inom 
marknadsföring förekom-
mer mer än investeringar 
för att skydda eller för-
bättra miljön.
3. Att företag medverkar i 
eller bedriver olika former 
av lobbying för att förhin-
dra att nya, strängare mil-
jöregler träder i kraft.
4. Att reklam inte hand-
lar om hur företaget tar 
ansvar eller vad företaget 
gör för att motverka att 
överanstränga resurserna. 
Reklamen handlar istäl-
let om saker kopplade till 
hållbarhet men som oftast 
är självklara för konsu-
menten. )

Greenwashing används 
för att uppmärksamma 
kunder på olika produk-
ter och för att kunna öka 
försäljningen av företa-
gets produkter, eftersom 
kunder oftast handlar 
någonting på grund av 
omedvetna beslut. Enligt 
en intervju med socialpsy-
kologen Pablo Peyrolón,  i 
dokumentärfilmen “Gre-
enwashing: Konsumtion 
mot klimatförändringar?” 
[översättning från tyska]. 
Han har undersökt re-
klam och varför produk-
ter marknadsförs på detta 
sätt. Det handlar om att 
huvudsakligen aktivera 
belöningssystemet i hjär-
nan, så att en eventuell 
kund inte låter bli att köpa 
varan på grund av t.ex. 
priset. Därför brukar man 
säga att människor hand-
lar efter känslor. 
Psykologiprofessorn An-
dré Weinreich, har försökt 

mäta känslor som vissa 
produkter kan framkal-
la hos människor genom 
EMG (elektromyografi). 
EMG går ut på att obser-
vera muskelrörelser i an-
siktet som inte alltid syns. 
Elektroderna mäter också 
om mängden svett och hu-
dens temperatur ändras. 
Ögonrörelserna mättes 
också på försökspersoner-
na. I ett fall visades olika 
teförpackningar för en av 
individerna och personen 
fick se en vanlig teför-
packning och en teför-
packning där det framgick 
att téet var ekologiskt. 
Experimentet påvisade en 
starkare reaktion när test-
personen fick se den eko-
logiska förpackningen. 
Weinreich drog slutsatsen 
att det ekologiska märket 
väcker positiva associatio-
ner hos människor, bland 
annat att varan är mer häl-
sosam, vilket i sin tur gör 
att de är mer beredda att 
betala mer för att få olika 
fördelar av produkter.

Den ekologiska marke-
ringen används tillsam-
mans med bestämda 
färger och andra känne-
tecken, som placering av 
djur på omslagen och be-
grepp som “naturlig” för 
att framkalla positiva 
känslor hos människor, 
som i sin tur ökar san-
nolikheten för att varan 
köps. Problemet förstärks 
när detta används för att 
vilseleda konsumenten. 
Individen vill känna att de 
gör en god handling och 
hjälper samhället om en 
vara framställs som mil-
jövänlig och därför ökar 
sannolikheten för att kon-
sumenten köper produkten. 

(I Tyskland har man kun-
nat hitta palmolja i pro-
dukter som framstår som 
hållbara eller marknads-
förs som en hälsosammare 
variant än de övriga pro-
dukterna. Detta inträffar 
trots att palmolja betrak-
tas som skadlig för miljön 
om den inte är certifierad. 
Certifierad olja innebär 
inte att miljöförstöring 
inte äger rum, utan att en 
viss landyta skyddas mot 
miljöförstöring. Detta för-
hindrar inte att miljön ska-
das på en landarea utanför 
det bestämda området 
som har den certifierade 
oljan. År 2018 uppdatera-
de RSPO sina kriterier för 
att kunna skydda miljön 
på ett bättre sätt, men än 
idag uppfyller bara 19% 
av all palmolja kraven som 
organisationen har.) 

Det är viktigt för vissa 
konsumenter att handla 
ekologiskt och det är ett 
beslut som fattas på grund 
av hälsoskäl eller miljö-
skäl. Studier som gjordes 
av forskare i Tyskland 
kunde konstatera att vis-
sa landområden hade spår 
av miljögifter, även om 
matvarorna som kom från 
samma odlingar mark-
nadsförs som ekologiska 
eller naturliga matvaror. 
En politiker för det grö-
na partiet misstänker att 
vissa ämnen kan läcka i 
områdets grundvatten, 
om de inte redan har  ha 
läckt i grundvattnet och 
att företaget som bär an-
svaret måste göra mer åt 
problemet. Journalister-
na har även upptäckt att 
det finns bryggerier som 
felaktigt marknadsför sin 
öl som miljövänlig, trots 
att den inte är det.I ett av 
fallen har man analyse-
rat vattenkonsumtionen 
och kommit fram till att 
den inte är lika miljövän-
lig som reklamen hävda-
de. I ett annat fall har ett 

annat bryggeri menat att 
man kan bidra till att räd-
da regnskogen genom att 
köpa deras produkter i 
deras kampanj. Företaget  
hade påstått att en viss 
andel av summan skul-
le skänkas till WWF, en 
miljöorganisation. Detta 
resulterade i att företagets 
inkomst steg med 8,1% till 
460,5 miljoner euro det 
året och att 50 miljoner 
spenderades på reklam. 
Av företagets vinst fick 
WWF drygt 600 000 euro, 
vilket innebär att mer 
pengar gick åt marknads-
föring än vad som skänk-
tes till WWF. Detta är ett 
exempel på greenwashing, 
när man använder miljön 
för att göra reklam i syfte 
att öka intäkterna mer än 
att hjälpa planeten. En stu-
die visar också att drygt 
två tredjedelar av alla kon-
sumenter är villiga att be-
tala mer för en ekologisk 
produkt och därför är det 
av betydelse att fler konsu-
menter ställer krav på fö-
retag och kontrollerar vad 
de köper för att inte lockas 
av marknadsföringen. 

Ett annat exempel på gre-
enwashing är resor. Det 
finns exempel på företag 
som uppger att man kan 
resa klimatsmart genom 
att resan är CO2-neutral 
och att de specialiserar sig 
på ekoresor. Kryssnings-
fartyg är ett exempel på 
resor ur denna bransch. 
Enligt dokumentären hade 
30 miljoner människor i 
enbart Tyskland bokat en 
kryssning och detta får 
konsekvenser för miljön. 
De flesta kryssningsbåtar 
använder sig av olja för 
att ta sig fram. Ett fartyg 
kan i snitt använda 150 ton 
petroleum per dag. Det är 
prisvärt att åka på detta 
vis, men även förorenan-
de. Företag som förore-
nar i hav kontrolleras inte 
lika noga som företag som 

■ Greenwashing har blivit allt vanligare när fler konsumenter handlar 
efter etik och är engagerade i miljöfrågor. Detta väcker frågor om hur 
stor hänsyn företagen tar till miljön.Tas miljöfrågor på allvar i en stör-
re utsträckning eller ligger fokus på reklam och ren marknadsföring?

förorenar på land, vilket 
innebär att det är svårare 
att granska verksamhe-
terna och implementera 
lagstiftningar jämfört med 
andra färdmedel. Dessa 
båtar släpper även ut SO2 
dagligen och det upp-
skattas vara lika mycket 
som den totala mängden 
svaveldioxid som släpps 
ut av 376 030 220 bilar. 
Partiklarna som släpps ut i 
luften från ett fartyg mot-
svarar 1 052 885 bilar och 
CO2-mängden som farty-
get släpper ut motsvarar 
83 678 bilar per dag. Ett 
företag bedriver miljö-
vänliga kryssningar, där 
tekniken bygger på att fly-
tande naturgas cirkulerar 
i fartyget. Detta kan ses 
vara en början på ett mer 
hållbart initiativ som gör 
resor mer miljövänliga, 
men det är inte alla företag 
som använder sig av denna 
teknik. 

Även transporter kan vara 
problematiska för miljön. 
Ett annat företag har lett 
en kampanj där de uppgett 
att de kommer att plantera 
en miljon träd och att det 
hade hjälpt att motverka 
företagets koldioxidav-
tryck, utan några faktiska 
beräkningar som stödjer 
att detta hade varit sant. 
Ett sista exempel är även 
bankerna och var vi väljer 
att öppna ett bankkonto 
eller sparande. Enligt sta-
tistik över konsumtionen i 
Tyskland har man kommit 
fram till att banker mer 
eller mindre finansierar 
energikällor som inte är 
energivänliga, som kärn-
kraftverk, och finansierar 
verksamheter som stöds 
av fossila bränslen. Det 
kan vara en bra idé att 
noga ta reda på vilka in-
vesteringar man gör och 
hur banken man vänder 
sig till arbetar med håll-
barhetsfrågor. 

I en mer sammansatt och 
global värld blir mark-
nadsföringen viktigare 
när det gäller att uppmärk-
samma nya potentiella 
kunder på varor och tjäns-
ter. Därför måste man vara 
uppmärksam på att se om 
företagets reklam verk-
ligen stämmer överens 
med verkligheten och låter 
rimlig, för att undvika att 
stödja verksamheter som 
egentligen inte gör någon 
insats för miljön, även om 
det är det som påstås. 

Bianca M.-Info Express
hello@infoexpress.se

Källor: ZDF-dokumentär i 
samarbete med 3sat, “Gre-
enwashing: Konsumtion mot 

Klimatförändringar?” 
Originaltitel: Greenwashing: 
Konsum gegen den Kli-

mawandel? 

BIld av ATDSPHOTO från Pixabay

Går det att ersätta palmolja innan det blir för sent?

Palmolja är vanligt före-
kommande i populära och 
vardagliga varor som bak-
elser, smink, hårprodukter 
och krämer. Det som gör 
palmoljan till en attraktiv 
ingrediens i mat och en 
viktig tillsats i krämer och 
smink är att den är färglös, 
smaklös och tål höga tem-
peraturer. Samtidigt kan 
palmolja öka hållbarheten 
hos olika livsmedel och 
övriga produkter. Palmol-
ja är en billig inköpsvara 
(trots att priser kan skilja 
sig åt beroende på vilken 
typ av palmolja företaget 
köper), vilket medför en 
billigare framställning av 
produkterna.  

Eftersom palmolja finns i 
så många olika produkter, 
som livsmedel och kos-
metika, har flera företag 
försökt ersätta palmolja 
med andra alternativ. An-
dra alternativ är kokosolja 
och kokossmör, rapsolja 
och solrosolja och soja. 
Enligt statistik från RSPO 
(Roundtable on Sustaina-
ble Palm Oil), en organi-
sation som arbetar med 
att bland annat certifie-
ra palmolja, finns det en 
nackdel med att använda 
andra alternativ till palm-
olja. Nackdelen med dessa 
alternativ är att det kräver 
fler hektar per produkt 
för att få fram ett ton olja 
om man odlar annat än 
palmolja. Samtidigt odlas 
palmolja på ett sätt som 
inte är hållbart och som i 
vissa fall leder till miljö-
förstöring, eftersom inte 

all palmolja framställs på 
ett miljövänligt sätt. Efter-
frågan på palmolja leder 
till att skogar (både regn-
skogar och mangrovesko-
gar) avverkas för att ska-
pa utrymme för palmer. 
Detta förstör habitatet för 
redan hotade arter som 
orangutanger. 

Palmolja är en vanlig till-
sats, vilket gör att det ses 
som en värdefull ingredi-
ens och på grund av det-
ta avverkas skog olagligt. 
Det som är problematiskt 
är att den olagliga tillverk-
ningen av palmoljan kan 
leda till lägre priser när 
den väl säljs till företag på 
marknaden och konkurre-
ra med högre priser som 
den lagligt framställda 
palmoljan har. RSPO häv-
dar att 19% av all palmol-
ja i världen är certifierad 
och framställs enligt en 
hållbar standard. Värt att 
notera är att organisatio-
nen tidigare har kritiserats 
av andra som Reuters och 
The Guardian och andra 
organisationer som Gre-
enpeace för att inte aktivt 
följa de regler som RSPO 
uppger att de gör när de 
ska certifiera palmoljan. 
RSPO hävdar att de har 
ett system som de kon-
stant förbättrar och gör 
att de noga kan övervaka 
processen och utvärdera 
organisationens inverkan 
över miljön och inflytande 
över marknaden. Statistik 
från RSPO visar också 
att försäljningen av den 
certifierade oljan har ökat 

de senaste åren. Men är 
en uppåtgående trend till-
räckligt för att motarbeta 
de negativa konsekvenser-
na av miljöförstöring? 

En lösning är att fram-
ställa ett syntetiskt alter-
nativ till palmolja. Det 
syntetiska alternativet 
ska efterlikna den rik-
tiga palmoljan och ska 
kunna användas i bland 
annat livsmedel, kosme-
tika och hårprodukter. En 
start-up i New York, C16 
Biosciences, arbetar med 
att framställa syntetisk 
palmolja som ska fung-
era i alla produkter som 
redan består av palmolja. 
Det verkar finnas ett stort 
intresse för att utveckla 
en syntetisk palmolja, ef-
tersom det även har gjorts 
satsningar på liknande 
projekt i Kalifornien och 
Storbritannien. Tekniken 
bakom framställningen 
av det syntetiska alterna-
tivet bygger på fermente-
ring och liknar processen 
som företag använder för 
att brygga öl enligt BBC. 
C16 Biosciences använ-
der genetiskt modifierade 
mikrober för att omvandla 
matsvinn och andra rester 
till en produkt som ke-
miskt efterliknar palmol-
ja. Tekniken bygger på att 
det bildas jäst och att sock-
er tillsätts för att cellerna 
ska kunna producera olja 
som går att extrahera. 

Utmaningen är att få den 
syntetiska varianten att 
härma den riktiga palmol-

jans egenskaper och sam-
tidigt sälja den billigare. 
Det är möjligt att tillverka 
den syntetiska sorten så 
att den härmar den riktiga 
sorten, men problemet är 
hur högt priset på den ar-
tificiella oljan kan komma 
att bli. Naturlig palmolja 
är billig och enligt Chris 
Chuck, en av forskarna 
som deltar i projektet att 
framställa syntetisk olja i 
Storbritannien, beräknas 
den mänskligt tillverkade 
oljan att kosta två till tre 
gånger mer än den natur-
liga sorten.

En annan utmaning en-
ligt Chuck är att vissa 
konsumenter kommer 
vara tveksamt inställda 
till att äta någonting som 
innehåller en ingrediens 
som är framställt med 
hjälp av GMO vilket för-
svårar försäljningen av 
den syntetiska sorten till 
en viss produktion, men 
den mänskligt framtagna 
palmoljan skulle kunna 
användas i produkter som 

schampo och kosmetika 
utan större problem, ef-
tersom priset inte alltid är 
det mest betydelsefulla för 
konsumenten. 

Enligt WWF används 
70% av palmoljan som en 
ingrediens till livsmedel 
och bakelser och efterfrå-
gan på palmolja antas stiga 
från 264 till 447 miljoner 
ton år 2050. Shara Ticku, 
som är med i C16 Biosci-
ences, uppger att företaget 
troligen kommer att klara 
av att tävla mot den natur-
liga palmoljans kostnader 
och erbjuda ett miljövän-
ligt alternativ. Personer 
som tar hand om palmol-
jeodlingar har sagt att de 
inte tror att det syntetiska 
alternativet kommer att 
kunna imitera palmoljans 
unika egenskaper inom 
kort tid, åtminstone inte 
lika prisvärt och effektivt 
som forskarna beräknar. 
Om den syntetiska palm-
oljan framställs fortare än 
väntat, kan det ställa till 
problem för alla som redan 
arbetar på palmodlingar, 

enligt Anita Neville, som 
äger en av de största pri-
vatägda palmodlingarna i 
Indonesien. Risken finns 
att de byter ut palmer, 
som kräver liten markyta 
jämfört med andra råva-
ror, till råvaror som kräver 
mer landyta, vilket då inte 
kommer att kunna stoppa 
avverkningen av skogar. 
Enligt Neville handlar det 
om att hitta en balans mel-
lan det syntetiska och det 
naturliga. 

Bianca M.-Info Express
hello@infoexpress.se

Källor:
“Under scrutiny: Palm oil 
watchdog to toughen sus-
tainability audits, Reuters
“Critics fear RSPO’s stric-
ter palm oil standards will 
create two-tier system”, 
The Guardian
“5 problems with ‘sustai-
nable’ palm oil”, Green-
peace
“A palm oil alternative 
could help us save rainfo-
rests”, BBC News

Oil Palm Concession in Riau, Sumatra. Author: Hayden (Wikimedia.org)

Greenwashing: Vad är miljövänligt och vad är inte miljövänligt?   
■ Palmolja är en väsentlig ingrediens i många vanliga produkter 
som livsmedel och smink. Samtidigt orsakar palmoljeproduktionen 
miljöproblem och en lösning är att tillverka ett syntetiskt alternativ 
av palmolja.

Endast originella produkter! Köp direkt på www.xtakes.se
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Dålig kondition kopplas till ökad 
risk för psoriasis senare i livet

Studien baseras på data 
om drygt 1,2 miljoner 
svenska män som mönst-
rade till värnplikten mel-
lan åren 1968 och 2005. 
Under mönstringen ge-
nomförde alla dessa män 
samma konditionstest på 
en motionscykel. Fors-
karna delade in data om 
männens mönstringskon-
dition i tre nivåer (låg, 
medel och hög kondi-
tion). Data om männen 
samkördes sedan med 
andra register – där Pa-
tientregistret användes 
för diagnoskoderna för 
psoriasis, och ledsjukdo-
men psoriasisartrit. De 
unga män som redan fått 
någon av dessa diagnoser 
före mönstringen exklu-
derades ur studien.

Drygt 23 000 av männen 
kom att utveckla psori-
asis eller psoriasisar-
trit senare i livet, när de 
var mellan 37 och 51 år 
gamla. I gruppen med 

sämst kondition var det 
2,5 procent som utveck-
lade någon av eller båda 
sjukdomarna, jämfört 
med 1,7 procent i grup-
pen med bäst kondition. 
När forskarna beräknade 
riskökningen justerade 
de för andra riskfaktorer, 
däribland BMI. 

Association men inte 
orsakssamband
Ju sämre kondition män-
nen hade vid mönstring-
en desto större andel av 
dem insjuknade senare 
i psoriasis eller psorias-
isartrit. I gruppen med 
sämst kondition var ris-
ken 35 procent högre att 
utveckla psoriasis, och 
44 procent högre att ut-
veckla psoriasisartrit, 
jämfört med gruppen 
med hög kondition.

– Vi visar att det finns en 
association mellan sämre 
kondition och ökad risk 
att utveckla psoriasis, 

men vi visar inte på ett 
orsakssamband. Vi kan 
alltså inte säga att det går 
att förebygga psorias-
is genom att motionera, 
säger studiens försteför-
fattare Marta Laskowski, 
som är doktorand inom 
dermatologi vid Göte-
borgs universitet och 
ST-läkare på Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset. 

Grupp att hålla koll på
Gruppen män med lägst 
kondition var också den 
minsta: knappt 48 000 
män eller 3,9 procent av 
alla i studien. Det är en 
grupp som vården bör 
försöka hålla koll på.

– Man vet sedan tidigare 
att låga konditionsnivåer 
ökar risken att drabbas 
av hjärt-kärlsjukdom, 
och psoriasis är i sig 
kopplat till en ökad risk 
för hjärt-kärlsjukdom. 
Resultaten från vår stu-
die ger ytterligare stöd 

■ I en stor registerbaserad studie visar nu forskare vid Göteborgs universitet att sämre fysisk 
kondition hos unga vuxna är kopplat till en ökad risk för den autoimmuna sjukdomen psoriasis. 
De män som tillhörde gruppen med sämst kondition vid mönstringen hade 35 procents ökad 
risk att utveckla psoriasis senare i livet jämfört med dem som hade bäst kondition.

för att det är bra att ut-
värdera konditionsnivåer 
tidigt i livet för att identi-
fiera individer som löper 
större risk att drabbas av 
negativa hälsoutfall se-
nare i livet, säger Marta 
Laskowski.

Det finns andra studier 
som visat att personer 
med psoriasis överlag har 
en sämre fysisk kondi-
tion, även om de jämförs 
med personer som är lika 
fysiskt aktiva, men det är 
inte helt klarlagt vad det 
kan bero på.

– En svaghet med vår 
studie är att vi inte kun-
nat följa hur männens 
kondition utvecklades 
under de år som gick 
mellan mönstring och 
insjuknande. Vi saknar 
också data om rökning, 
som är en känd riskfaktor 
för psoriasis, säger Marta 
Laskowski.

Fjällande hudplack
Omkring 300 000 
svenskar har psoriasis i 
antingen mild, måttlig 
eller allvarlig form. Det 
är en kronisk inflamma-
torisk systemsjukdom, 
och som lika ofta drabb-
ar kvinnor som män. Det 
är inte helt klarlagt vad 
som utlöser sjukdomen, 
men det är känt att ärft-
lighet i kombination med 
yttre faktorer spelar en 
stor roll. Den vanligaste 
typen kallas plackpsori-
asis, som ger rodnade, 
fjällande, kliande plack 
på huden. 

Den som har psorias-
is har ofta också andra 
sjukdomar. Cirka 30 pro-

cent får den inflamma-
toriska ledsjukdom som 
kallas psoriasisartrit. 
Annan känd samsjuklig-
het är exempelvis fetma, 
hjärtkärlsjukdom, diabe-
tes och depression. 

På senare år har behand-
lingsmöjligheterna blivit 
betydligt bättre. Förutom 
lokalt verkande krämer 
finns idag läkemedel som 
ger en systemisk effekt, 
och det har också tillkom-
mit effektiva biologiska 
läkemedel som påverkar 
signalkaskaden i den in-
flammatoriska process 
som driver sjukdomen.

Info Express
hello@infoexpress.se

Källa: Goteborgs universitet

Marta Laskowski, doktorand inom dermatologi vid Göteborgs universitet och 
ST-läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Foto: Anders Dahlberg
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– I USA har den kraftigt 
ökade förskrivningen 
av opioider lett till en 
opioidkris som kostat 
många liv. Det finns 
tecken på att opioider på 
recept har ökat i delar av 
Europa och därför är det 
viktigt att ta reda på i 
vilken utsträckning opi-
oidförskrivningar under 
och efter intensivvård 
eventuellt kan bidra 
till långvarigt bruk och 
dess konsekvenser, sä-
ger förstaförfattare Erik 
von Oelreich, doktorand 
vid institutionen för fy-
siologi och farmakologi 
vid Karolinska Institu-
tet.

Opioider såsom morfin 
och fentanyl är vanli-
ga läkemedel som an-
vänds för nedsövning 
och smärtbehandling 
i intensivvården. Det 
saknas dock bevis för 
att opioider mot smärta 

skulle vara en bra lång-
siktig lösning då bland 
annat risken för miss-
bruk har blivit tydlig i 
länder som USA där i 
genomsnitt 130 ameri-
kaner per dag dör av en 
opioidöverdos. 

I denna studie fann 
forskarna att nästan 11 
procent (22 138) av 204 
402 personer fortsatte 
att få opioider på recept 
i minst sex månader 
och upp till två år efter 
att de vårdats på en in-
tensivvårdsavdelning i 
Sverige. Studien inklu-
derade alla vuxna som 
fortfarande levde sex 
månader efter att de ge-
nomgått intensivvårds-
behandling under åren 
2010 och 2018.

Den genomsnittliga 
opioidförskrivningen 
nådde en topp under 
första kvartalet efter 

inläggning och sjönk 
kontinuerligt under upp-
följningsperioden på 24 
månader. Nivån förblev 
dock högre jämfört med 
perioden före intensiv-
vård.

Tidigare opioidanvänd-
ning var den största 
riskfaktorn för kroniskt 
bruk, vilket i studien 
definierades som regel-
bundna förskrivningar i 
minst sex månader efter 
intensivvård. En majo-
ritet av individerna som 
fortsatte att få opioider 
på recept hade även fått 
liknande förskrivningar 
tidigare. Kvinnor, äldre, 
personer med fler än en 
sjukdom och personer 
som låg inne på inten-
siven i mer än två dagar 
hade också högre risk 
för kroniskt bruk.

Enligt studien hade per-
sonerna med långvarigt 

bruk 70 procent högre 
risk att dö inom sex till 
18 månader efter inten-
sivvård. Risken för död 
var ungefär samma för 
personer som använt 
och inte använt opioider 
tidigare.

Långvarigt opioidbruk 
har tidigare kopplats till 
negativa hälsoeffekter, 
inklusive andningssvå-
righeter, förstoppning, 
hjärtinfarkt, stroke, 
blodproppar och ett 
stört immunsvar.

– Vården av kritiskt 
sjuka är komplex och 
smärtlindring är en vik-
tig del för många patien-
ter. Det är dock viktigt 

Fler recept på opioider två år efter intensivvård

att vara medveten om 
potentiella risker vid 
långvarig användning 
av opioider, inklusive 
risk för död. Vi hoppas 
att våra resultat kan bi-
dra till att öka kunska-
pen om opioidbruk efter 
intensivvård, säger An-
ders Oldner, adjungerad 
professor vid institutio-
nen för fysiologi och 
farmakologi vid Karo-
linska Institutet och stu-
diens sistaförfattare.

Resultaten presenteras 
den 2:a februari på kon-
ferensen 2021 Critical 
Care Congress som ar-
rangeras av Society of 
Critical Care Medicine 
i USA.

■ Nästan 11 procent av de personer som vårdats på en intensivvårds-
avdelning i Sverige mellan 2010 och 2018 fick receptbelagda opioider i 
minst sex månader och upp till två år efter utskrivning. Det visar en studie 
av forskare vid Karolinska Institutet som publiceras i tidskriften Critical 
Care Medicine. Resultatet tyder på att vissa personer kan utveckla kroniskt 
opioidbruk trots brist på bevis för dessa läkemedels långsiktiga effektivitet 
och risker kopplade till ökad dödlighet.

Forskningen har finan-
sierats av The Europe-
an Society of Intensive 
Care Medicine, Carne-
giestiftelsen, Karolin-
ska Institutet, Svenska 
Läkaresällskapet and 
Region Stockholm.

Publikation: “Opioid 
use after intensive care: 
a nationwide cohort 
study,” Erik von Oel-
reich, Mikael Eriksson, 
Karl-Fredrik Sjölund, 
Andrea Discacciati, 
Emma Larsson, Anders 
Oldner, Critical Care 
Medicine, February 2, 
2021, 
Info Express
hello@infoexpress
Källa:Karolinska Institutet

Anders Oldner, adjungerad 
professor vid institutionen 
för fysiologi och farmako-
logi, Karolinska Institutet. 
Fotograf: Stefan Zimmer-
man
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■ På samma sätt som viruset hittade och förvärrade oupptäckta 
svagheter i mänskliga kroppar så har pandemin hittat och avslöjat 
svagheter i länders politik och samhällsstrukturer. Det är en av 
slutsatserna när 59 forskare från 38 universitet gått samman för 
att jämföra hur Coronakrisen hanteras i 18 länder.

I studien delas länderna in 
i tre kategorier – kaoslän-
der, kontrolländer och 
konsensus-länder. Sverige 
samt Australien, , Tysk-
land, Österrike, Frankri-
ke, Japan och Holland in-
går bland de sistnämnda.

Dessa konsensusländer 
kännetecknas av att folk-
hälsomyndighetens råd 
efterlevs och att de har 
statliga system för forsk-
ning och hälsorådgivning. 
På det ekonomiska planet 
kännetecknas de av att in-
satserna sker genom stat-
liga stöd som riktas till 
företag för att undvika ar-
betslöshet och konkurser.

Till de så kallade kaoslän-
derna hör USA, Brasi-
lien, Indien, Italien och 
Storbritannien. Dessa 
kännetecknas av kraftigt 
ifrågasatta folkhälsoråd 
och konkurrens mellan 
olika politiska lösningar. 
På det ekonomiska planet 
använder de marknads-
stimulering, ofta i form 
av direkta utbetalningar 
till medborgarna. Inom 
politiken utmärker sig ka-
osländerna för stark po-
larisering och konflikter, 

samt att experter misstros.

Kontrolländerna, och hit 
räknas Taiwan, Kina, 
Singapore och Sydkorea, 
kännetecknas av obestrid-
da folkhälsoråd, minimal 
ekonomisk intervention 
och att medborgarna inte 
bara efterlever coronastra-
tegin utan också är nöjda 
med den. I de fall som 
länderna haft demokra-
tiska val har det gynnat 
de sittande politikerna. 
Gemensamt för dessa län-
der är också att de dragit 
lärdomar från fågel- och 
svininfluensorna.

Vilken kategori har då 
lyckats bäst i hanteringen?
– För det första har vi inte 
facit i handen än. Pande-
min pågår fortfarande. Se-
dan finns ingen konsensus 
kring hur man ska mäta. 
Vilka mått som är centrala 
är alltid en politisk fråga, 
inte bara när det gäller 
pandemin, säger sociolo-
gen Tobias Olofsson som 
är en av fem Lundaforska-
re involverade i studien.

Blottlägger brister 
Vad studien däremot pe-
kar på är att pandemin 

blottlägger de brister som 
finns i landet. I Singapore 
exempelvis lyckades man, 
till att börja med, stänga 
ner landet och kontrollera 
smittan. Sedan kom ett 
stort utbrott bland trång-
bodda migrantarbetare.

I Sverige förstärktes de 
problem som redan fanns 
mellan stat, regioner och 
kommuner.

– Det blev tydligt när det 
saknades skyddsutrust-
ning och när smittan kom 
in på äldreboendena, säger 
Tobias Olofsson.

I USA har pandemin lett 
till konflikter mellan kom-
muner och stater, och mel-
lan stater och den federala 
regeringen. Konfliktlinjen 
har framför allt gått mel-
lan demokrater och repu-
blikaner, vilket lett till yt-
terligare polarisering i ett 
redan splittrat land.

Men även om forskarna 
inte säger något om vil-
ket land som lyckats bäst 
i pandemihanteringen så 
finns lärdomar att dra:

Länder med tradition att 

Kaos, konsensus eller kontroll? Ny studie jämför 
18 länders pandemihantering

Foto: Pixabay

agera sammanhållet mot 
sociala problem och som 
litar på sina myndighe-
ter har lyckats bättre med 
implementering av pande-
mistrategi.
Framtida politiska rikt-
linjer från nationella och 
globala hälsoinstitutioner 
måste ta hänsyn till hur 
politisk splittring och an-
dra förhållanden i landet 
påverkar effektiv pande-
mibekämpning.
Statliga insatser för att 
rädda jobb ger bättre eko-
nomisk stabilitet än utbe-
talning av arbetslöshetser-
sättningar
Det är viktigt att sam-
hällets olika system kan 
reagera snabbt och vara 

flexibla då är omöjligt att 
exakt förutse och planera 
för hur en kris kommer att 
yttra sig. 

Om studien
Studien leds från Harvard 
och Cornell University. 
Från Sverige deltar fem 
forskare från Lunds uni-
versitet. Dessa är socio-
logerna Tobias Olofsson, 
sociologen och Shai Mu-
linari, statsvetarna Åsa 
Knaggård och Maria Hed-
lund samt folkhälsoveta-
ren  Andreas Vilhelmsson.
Länderna som ingår i stu-
dien är Australien, Brasi-
lien, Kina, Frankrike, Tysk-
land, Indien, Indonesien, 
Italien, Japan, Holland, 

Peru, Singapore, Sydko-
rea, Sverige, Storbritan-
nien, Taiwan, USA och 
Österrike.
Förutom ovanstående stu-
dien görs även fördjup-
ningar över hur pandemin 
drabbat Afrika. Samman-
lagt deltar  78 forskare 
från 47 universitet.
Första delen av studien 
presenterades på en kon-
ferens i USA . Studien går 
att ladda ner här. Nästa 
steg är en ytterligare för-
djupning i de olika län-
dernas strategier som mot 
slutet av året ska samman-
ställas till en bok.
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Den potentiella behand-
lingsmodell som fors-
karna vid Göteborgs uni-
versitet och Karolinska 
Institutet har identifierat 
riktar in sig på Hutchin-
son-Gilfords syndrom, 
en form av progeria som 
drabbar barn, är extremt 
aggressiv och gör att bar-
nen snabbt åldras.

Fynden som gjorts i för-
sök på möss, och nu publ-
iceras i tidskriften eLife, 
visar att blockering av ett 
visst protein, ICMT, kan 
hämma sjukdomsutveck-
lingen utan att celldel-
ning och tillväxt störs, en 
avgörande faktor för just 
barn.

Hutchinson-Gilfords syn-
drom, förkortat HGPS, 
orsakas av progerin, ett 
mutantprotein som ge-
nomgår två typer av struk-
turella modifieringar, far-
nesylering och metylering. 
Progerin ackumuleras bin-
der felaktigt in i membran 
som omger cellkärnan, 
vilket leder till skador som 
gör att celler saktar ner i 
tillväxt och dör för tidigt. 
I de här processerna är just 
ICTM involverat.

Nuvarande behandlingar 
för HGPS förhindrar den 
ena av proteinprocesser-
na, progerinets farnesyle-
ring. På så sätt kan vissa 
symptom hos patienten 
förbättras, samtidigt som 
celldelningen i kroppen 
riskerar att stoppas.

Bättre överlevnad och 
vikt
Tidigare forskning har 
visat på möjligheten att 
inaktivering av ICMT, 
som normalt orsakar pro-
gerinets metylering, ock-
så skulle kunna förbättra 
symtom, utan påverkan 
på celldelning och cell-
tillväxt. Det har dock bara 
kunnat påvisas i försök på 
mänsklig vävnad utanför 
kroppen, och på möss med 
progerialiknande tillstånd.

– Vi ville ta reda om för-
delarna med behandling-
en verkligen kunde kon-
stateras i levande möss 
som hade sjukdomen, 
och om vi kunde använ-
da befintliga läkemedel 
för att på ett säkert sätt 
reproducera effekterna av 
den genetiska inaktive-
ringen på cellnivå, säger 
Xue Chen, doktorand på 

institutionen för biove-
tenskaper och näringslära, 
Karolinska Institutet, och 
studiens förstaförfattare.

För ändamålet användes 
möss med framkallad 
Hutchinson-Gilfords syn-
drom, som själva produce-
rade progerin, och forskar-
na fann att inaktivering av 
ICMT ledde till att mössen 
överlevde avsevärt längre, 
och vägde mer än de möss 
med progeria som inte be-
handlades.

De behandlade mössen 
hade också större mus-
kelfibrer i skelettetmus-
kulatur, och liknade friska 
möss när det gällde mus-
kelcellerna runt aorta, den 
stora artären i hjärtat som 
behövs för att transporte-
ra syrerikt blod. Ett resul-
tat som är särskilt viktigt 
eftersom flertalet dödsfall 
hos barn med sjukdomen 
orsakas av just hjärt-kärl-
problem.

Kan ge effektivare 
behandling
I ett nästa steg behand-
lade HGPS-celler från 
människa, och celler från 
möss med HGPS-liknan-

de tillstånd, med en synte-
tisk kemikalie, C75, med 
kraftigt hämmande effekt 
på ICMT-proteinet. Be-
handlingen fördröjde ned-
brytningen av celler, och 
stimulerade celldelning 
och celltillväxt.

När friska celler från 
människa, och celler från 
möss utan ICMT, behand-
landes på motsvarande 
sätt uppstod inga signifi-
kanta eller oväntade ef-
fekter. C75 hade alltså en 
tydlig specificitet för just 
Hutchinson-Gilfords syn-
drom.

Ytterligare fynd från stu-
dien visade att progerinet 
vid behandling med C75 
hade omdirigerats och 
ansamlats i cellkärnorna, 
där det troligen inte gjor-

de någon skada.
– Vi hoppas att de här 
fynden ytterligare ska 
stimulera intresset för att 
hämma enzymet ICMT i 
syfte att hjälpa barn med 
progeria, säger Moha-
med Ibrahim, forskare på 
Sahlgrenska Centrum för 
Cancerforskning vid Gö-
teborgs universitet, och 
knuten till institutionen 
för kliniska vetenskaper.

– Det är fullt möjligt 
att vår strategi kommer 
vara mer effektiv än den 
behandling barnen får 
i dag eftersom den nu-
varande behandlingen 
baseras på ett läkemedel 
som utvecklades för att 
behandla cancer och kan 
hämma cellers delnings- 
och överlevnadsförmåga, 
fortsätter han.

Martin Bergö är professor 
på Karolinska Institutet, 
och även knuten till in-
stitutionen för medicin på 
Sahlgrenska akademin, 
Göteborgs universitet.

– Men den här studien har 
vi tagit viktiga steg mot en 
validering av ICMT som 
potentiell måltavla för lä-
kemedelsbehandling, som 
kan ge fördelar jämfört 
med befintliga behandling-
ar för barn med detta dödli-
ga tillstånd, säger han.
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Källa: Göteborgs universitet

Titel: A small-molecule 
ICMT inhibitor delays 
senescence of Hutchin-
son-Gilford progeria syn-
drome cells

■ I en svensk pre-klinisk studie beskrivs en ny tänkbar 
behandlingsstrategi för den ovanliga och mycket svåra 
genetiska sjukdomen progeria, som ger extremt snabbt 
åldrande.

Framtida behandlingsstrategi för svår genetisk 
sjukdom hos barn

Korresponderande författarna Mohamed Ibrahim, Göteborgs universitet 
och Martin Bergö, Karolinska Institutet. Foto: Göteborgs universitet



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              FEBRUARIMOTOR20 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    21                           AI

■ Robotar har utvecklat en förmåga som visar att det 
är möjligt för robotar att lära sig att se saker ur andra 
perspektiv och detta visar tecken på empati.  

Enligt en undersökning av 
Columbia State University i 
USA har robotar förmågan 
att kunna avgöra hur en an-
nan robot kommer att agera. 
Efter att ha observerat en 
robot i olika filmklipp kun-
de den andra roboten dra 
slutsatser om hur roboten 
skulle bete sig framöver. 
Syftet med studien var att 
se om robotar har förmågan 
att förstå och kunna förutse 
vad andra robotar planerar 
att göra utifrån iakttagelser.

Maskiner har lärt sig att 
kunna avgöra vad andra ro-
botar planerar att göra och 
hur de planerar att agera. 
När människor umgås till-
sammans med andra lär de 
sig att med tiden uppskatta 
och bestämma andras be-
teende och hur den föränd-
ras framöver och det är det 
som exempelvis underlättar 
samarbetet mellan kollegor 
som arbetar tillsammans, 
kommunikationen inom 
grupper av vänner eller 
inom familjer osv. Detta 
kännetecknade en mänsklig 
förmåga som underlättade 
kommunikationen inom 
olika grupper och som led-
de till att människor kunde 
samarbeta och leva tillsam-
mans, men det visade sig att 
robotar också kunde lära sig 

att kunna förstå hur robotar 
skulle handla i framtiden. 

Studiens syfte var att se om 
den första roboten  kun-
de utveckla förmågan att 
förstå och förutse målsätt-
ning hos den andra roboten 
enbart genom observatio-
ner av den andra roboten. 
Undersökningen leddes av 
professorn Lod Hipson vid 
Columbia University. Fors-
karna bakom studien bygg-
de en robot och placerade 
den i en lekstuga som var ca 
91x61 cm stor. De program-
merade sedan roboten till 
att följa  en grön prick och 
röra sig mot den. Vanligt-
vis kunde den röra sig fritt 
mot den gröna cirkeln som 
den tydligt kunde se. Ibland 
ställdes en röd kartong mel-
lan roboten och cirkeln, så 
att den antingen stannade 
eller var tvungna att röra sig 
mot en annan grön cirkel. 

Efter att ha observerat ro-
boten i två timmar, kunde 
roboten som iakttog  tidi-
gare försök och den andra 
roboten kunde den obser-
verande roboten förstå den 
andra robotens rörelser och 
var den skulle röra sig. Ro-
boten som hade betraktat 
försöksroboten som hade 
fått instruktionerna kunde 

förutse var den andra ro-
boten skulle röra sig i 98 av 
100 fall, utan att veta hur 
den andra roboten hade pro-
grammerats och utan att ha 
en liknande datainmatning. 

Boyuan Chen, en av fors-
karna och ledaren för un-
dersökningen, hävdar att 
resultatet är spännande. 
Han yttrar sig på följande 
sätt om undersökningen: 
“Våra resultat börjar visa 
hur robotar kan se världen 
utifrån en annan robots per-
spektiv. Förmågan att som 
åskådare kunna sätta sig in 
i en annan partners situa-
tion, så att säga, och förstå 
huruvida partnern kunde 
eller inte kunde se den grö-
na cirkeln från dess utsikt-
spunkt utan vägledning är 
kanske en primitiv form av 
empati.”

När de hade utformat ex-
perimentet hade forskar-
na Boyuan Chen och Carl 
Vondrick, lektor i veten-
skap, förväntat sig att ob-
servatörroboten skulle lära 
sig att kunna förutse hur 
försöksroboten skulle bete 
sig under en kort tid efter att 
den har betraktat försöksro-
boten. Det som forskarna 
inte förväntade sig var hur 
precisa observatörrobotens 

Robotar visar tecken på empati

Foto: Pixabay

antaganden om försöksro-
botens rörelser kunde vara, 
även efter att bara ha sett ett 
par sekunder av videon som 
en ledtråd i ett av fallen. 

Forskarna medger att bete-
endet som roboten uppvisa-
de i denna studie är enklare 
än människors beteenden 
och mål. Trots det tror dem 
att detta kan vara början 
på en mer begåvad typ av 
robot som besitter en teo-
ri om sinnet och tankarna. 
Ungefär vid tre års ålder 
börjar barn förstå att andra 
har olika mål och behov och 
perspektiv som skiljer sig 
från deras. Detta kan leda 
till aktiviteter som lek eller 
tecken på manipulation som 
lögner när barnen interage-
rar. Detta anses vara en av 
de viktigaste mänskliga 
funktionerna och en faktor 
som är nödvändig för kom-

plexa och anpassningsbara 
sociala interaktioner som 
samarbeten och tävling-
ar men även förmågan att 
känna empati och kunna 
manipulera omgivningen. 
Människor är fortfarande 
mer effektiva på att be-
skriva deras förutsägelser 
jämfört med robotar. Fors-
karna fick observatörrobo-
ten att förutsäga rörelserna 
i form av bilder, istället för 
i ord, för att inte roboten 
skulle förvirras av språket. 
Emellertid antar Lipson att 
robotens förmåga att kun-
na förutse och visualisera 
framtida handlingar inte är 
unik. “Människor visuali-
serar också ibland. Vi fö-
reställer oss ständigt fram-
tiden i form av bilder i våra 
tankar och inte med ord”. 

Han uppger även att det 
finns många etiska frågor. 

Teknologin kommer att 
göra robotar mer resilien-
ta och användbara, men 
när robotar kan ana hur 
människor tänker, kan de 
även manipulera tankarna. 
“Vi erkänner att robotar 
inte kommer att förbli pas-
siva instruktionsföljande 
maskiner länge till,” påstår 
Lipson. “Som andra typer 
av avancerad AI hoppas 
vi på att beslutsfattare kan 
hjälpa oss att noga bevaka 
denna typ av teknologi så 
att vi alla gynnas av den”. 
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Columbia University 
School of Engineering and 
Applied Science. ”Robot 
displays a glimmer of em-
pathy to a partner robot.” 
ScienceDaily. ScienceDai-
ly, 11:e januari 2021.
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■ Under januari 2021 nyregistrerades 21 476 personbilar. Det är 
en ökning med 20,7 procent jämfört med januari föregående år. 
Detta enligt Trafikanalys officiella statistik över nyregistrerade 
fordon per månad.

Ökningen förklaras 
främst av ett lågt antal 
nyregistrerade fordon 
i januari 2020 till följd 
av mycket höga siffror 
i december 2019 inför 
justeringen av bonus ma-
lus-systemet till WLTP* 
den 1 januari 2020.

Andelen nyregistrerade 
personbilar som definie-
ras som klimatbonusbi-
lar var i september 32,7 
procent. Som klimatbo-
nusbilar klassas elbilar, 
laddhybrider som släp-
per ut max 70 g CO2/km 
samt gasbilar.

Dieselbilar uppgick till 

23 procent av nyregist-
reringarna, samma andel 
som i januari föregående 
år. Laddbara personbilar 
för 32,9 procent av nyre-
gistreringarna i år, jäm-
fört med 30,2 procent un-
der samma period 2020.

Under månaden avregist-
rerades 30 287 person-
bilar, vilket betyder att 
personbilsparken sam-
mantaget minskade med 
8 811 fordon. Exportera-
de personbilar stod för 
23 procent av avregistre-
ringarna under januari.

Antal nya lätta lastbi-
lar (upp till 3,5 ton) var 

2253, (+24,2 procent) 
och antalet tunga lastbi-
lar (över 3,5 ton) var 483 
(-11,4 procent).

Den pågående corona-
pandemin och föränd-
ringar av bonus ma-
lus-systemet kommer att 
påverka nyregistrering-
arna och jämförelser un-
der året.

* WLTP (Worldwide 
Harmonized Light Ve-
hicle Test Procedure), 
testcykel för att mäta 
bland annat bränsleför-
brukning och koldioxid-
utsläpp.

Nyregistrerade bilar ökade 
med drygt 20 procent i 
januari 2021

Mercedes-Benz är redan 
idag marknadsledare i 
Europa när det gäller 
eldrivna transportbilar i 
mellanklassen och upp-
åt. Upp emot var tredje 
såld bil av typen i Euro-
pa är en Mercedes-Benz.
Den nya satsningen 
innebär en investering 
på mer än 3,5 miljarder 

kronor och bygger på ett 
nytt modultänkande för 
de elektriska systemen.

I frontmodulen sitter 
högspänningskompo-
nenterna. Mittmodu-
len under rambalkarna 
innehåller batterierna 
och kan fås i två olika 
längder med batterier 

i tre storlekar. Den ba-
kersta modulen består av 
bakaxeln med elmotor.

Det här sättet att byg-
ga gör att alla typer av 
Sprinter kommer att 
finnas med eldrift. Både 
bussar, påbyggda chas-
sin, flakbilar, skåpbilar 
och ambulanser.

Ny plattform för nästa 
generations eldrivna Sprinter

■ Knappt har eldrivna versionen av Mercedes-Benz Sprinter 
börjat säljas förrän en helt ny plattform för nästa generation 
presenteras - Electric Versatility Platform. Den nya lösning-
en är uppbyggd i moduler som gör det möjligt att leverera 
eSprinter även i flak- och chassimodeller.

eSprinter Electric Versatility Platform
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ciala medier med hashtag 
# ECYP2021.

Skanna och asök, lycka till!
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kan ha medfört att unga 
människor har påverkats 
mentalt, men att ingen 
vet exakt hur länge detta 
kommer att pågå och hur 
allvarliga konsekvenserna 
blir. 

Bianca M.-Info Express
hello@infoexpress.se

Källförteckning:

“Covid-19 is Fueling a 
Mental Health Crisis For 
The World’s Youth”, Uni-
ted Nations Foundation 

“Teens in Covid Isolation: ‘I 
Felt Like I Was Suffocating’”, 
The New York Times, 

“Coronavirus: Teens’ anxiety 
levels dropped during the pan-
demic, study finds”, BBC.

“Coping with Stress”, CDC, 
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■ Om den mentala hälsan bland unga människor under pandemin 
och hur COVID-19 har påverkat tonåringars syn på sig själva och 
på framtiden.

Under dessa omständig-
heter uppmanas alla att 
hålla sig hemma och be-
gränsa mängden sociala 
kontakter. Restriktioner 
som införts har medfört 
att många människor har 
behövt anpassa sig till en 
ökad isolering eller till 
en distanserad form av 
kommunikation genom 
chatt och telefon-och vi-
deosamtal. Pandemin or-
sakar svårigheter för flera 
människor inom flera om-
råden i samhället, men hur 
drabbas unga människor? 
Har pandemin påverkat 
den mentala hälsa och 
har möjligheten att träffa 
andra och delta i vanliga 
sociala aktiviteter spelat 
roll för en förändrad sin-
nesstämning?

Enligt statistik från FN:s 
organisation, United Na-
tions Foundation, har man 
upptäckt att den men-
tala ohälsan bland unga 
människor har blivit allt 
värre. Detta har baserats 
på antalet ungdomar som 
har sökt hjälp för psykis-
ka problem under pan-
demin. Innan Covid-19 
hade drygt en femtedel av 
alla tonåringar i världen 
psykiska besvär och den 
tredje vanligaste globala 
dödsorsaken bland tonår-
ingar i åldern 15-19 år var 
självmord. Detta kan bero 
på att unga människor inte 
kan vistas i skolan fysiskt, 
något som dels påverkar 
deras sociala liv och dels 
ger dem stabilitet och ru-
tin som behövs i vardagen. 
Det är även svårare att hit-
ta ett arbete, vilket många 
tycker behövs med tanke 
på kostnaden för saker 
som kläder, kurslitteratur, 
körkort eller sparande vid 
sidan om sitt studiebidrag. 
Förutom en ökning av 
mentala problem har även 
användningen av alkohol 
och droger ökat, antagligen 
som ett sätt att tillfälligt ta 

tag i saker när man inte har 
resurser att vända sig till. 
The New York Times har 
rapporterat om svårighe-
ter som vissa ungdomar 
har upplevt när de har va-
rit tvungna att ställa om 
till distansundervisning. 
De intervjuade tonåringar 
i artikeln har känt ångest 
och depressiva symptom, 
i samband med att de inte 
längre hade samma struk-
tur som skolan och andra 
fritidsaktiviteter erbjöd. 
Forskning som lyftes fram 
i artikeln betonar att dessa 
negativa känslor uppstår 
för att tonåringar utveck-
lar sin identitet i olika 
typer av sociala samspel. 
Aktiviteter utanför skoltid 
har en positiv inverkan på 
den mentala hälsan och 
utan dessa planer kan det 
kännas som att ungdomar 
inte har någonting att se 
fram emot eller att de inte 
kan ordna planer som de 
kan längta till. Dessut-
om kan ungdomar känna 
ännu starkare känslor om 
familjen direkt eller indi-
rekt påverkas av Covid-19. 
Detta kan vara om en fa-
miljemedlem insjuknar 
i Covid-19 eller förlorar 
arbetet. Om antalet fall 
fortsätter att stiga och fler 
blir sjuka så kan det få mer 
dramatiska konsekvenser 
på unga människors men-
tala hälsa. 

Värt att notera är att per-
sonlighet och upplevelse 
av skolan också spelar 
en avgörande roll för den 
mentala hälsan. BBC ana-
lyserade reaktioner från 
barn och tonåringar och 
kom fram till att det fanns 
individer som i vissa fall 
hade presterat bättre un-
der tiden med distansun-
dervisning. Andra tonår-
ingar hade anpassat sig 
och använde Youtube för 
att lära sig nya saker och 
såg det som en effektiv typ 
av underhållning. Föräld-

rar till tonåringarna har 
även uppgett att de har 
haft färre konflikter med 
sina barn och att deras hu-
mör var mer stabilt Ångest 
hade minskat bland både 
pojkar och flickor i åldern 
13-14 år i England om man 
jämförde nivåerna innan 
och under restriktioner-
na. Ångest hade minskat 
med nio procent (från 54 
till 45 procent) hos flick-
or och med åtta procent 
hos pojkar (från 26 till 18 
procent).  Andelen som 
hade depression minska-
de med två procent bland 
pojkar (men ökade med 
tre procent bland flickor). 
I artikeln av The New 
York Times nämns även 
att vissa individer känt sig 
lättade över att få distans-
undervisning. Dessa indi-
vider hade problem med 
mobbning och trakasserier 
i skolan och mådde dåligt 
över sin skolgång innan 
pandemin. 

För att motverka konse-
kvenserna av detta kan 
man försöka anstränga 
sig för att upprätthålla 
kontakten med släkt och 
vänner i största möjliga 
mån. CDC (den ameri-
kanska motsvarigheten till 
Folkhälsomyndigheten) 
uppmanar också att prova 
tekniker som att ta djupa 
andetag, stretcha och med-
itera för avslappning. Man 
bör även träna regelbun-
det och få tillräckligt med 
sömn. Det är även viktigt 
att försöka hitta någon-
ting som man tycker om 
att göra och fortsätta med 
fritidsintressen som man 
tidigare haft eller nya in-
tressen som man har fått. 
Det är även värt att betona 
att man bör hålla sig borta 
från alkohol och droger, 
då dessa kan förvärra eller 
dölja symtom på psykiska 
problem. 

Vissa personlighetsty-

Hur väl hanterar vi pandemin?

Image by Gerd Altmann from Pixabay

per kan handskas med en 
avsaknad av aktiviteter 
bättre än andra personlig-
hetstyper. Personer som är 
vana vid att umgås i akti-
viteter utanför skolan och 
delta i sammankomster 
som fester kan ha svårare 
att hantera restriktionerna 
och den rådande situatio-
nen. Dessutom kan åldern 
och andra personliga om-
ständigheter avgöra hur 
väl man klarar av pande-
min: Om man är sistaårse-
lev på gymnasiet eller ska 
börja studera första året på 
universitet, förväntar man 
sig att få uppleva vissa sa-
ker. Att inte få ta en del 
av alla firanden och fester 
som man förväntas göra 
kan sätta de individerna 
i en svårare situation och 
kan få dem att känna att 
vissa upplevelser är från-
tagna. Att å andra sidan 
vara en gymnasieelev el-
ler blivande student som 
kommer att uppleva dessa 
händelser under restriktio-
ner, så är man mindre be-
nägen att tänka på allt man 
riskerar att gå miste om. En 
annan faktor kan även vara 
hur bra man är på att foku-
sera på annat och koncen-
trera sig på annat än negati-
va saker eller känslor. Man 
kanske sysselsätter sig med 
annat, som bakning eller 
läsning, längre perioder 

och kan hålla koncentra-
tionen och viljan uppe till-
räckligt länge för att lyckas 
skapa en rutin. 

För en del individer har 
pandemin inte haft ett 
stort eller ett negativt in-
flytande på deras mentala 
hälsa, men för många ung-
domar har anpassningen 
till en distanserad miljö 
med färre sociala kontak-
ter varit svår. Restriktio-
ner, tillsammans med en 
ständig oro över nya döds-
fall och annan instabilitet 
pandemin och restriktio-
ner medför kan leda till 
att många ungdomar idag 
känner att de inte kan pla-
nera inför något. Trygg-
heten som man visste att 
man hade; att man alltid 
kunde få ett sommarjobb 
vid caféet där man tidiga-
re arbetat eller att man all-
tid åkte på semester med 
familjen, finns inte längre 
kvar. Kontrollen som man 
upplevde att man hade i 
sitt liv, planer med vänner 
som man visste att man 
kunde längta till, är borta 
i en obestämd tid. Restrik-
tioner lättas upp för att se-
nare återvända, vilket ska-
par förvirring och lätt kan 
få folk att ge upp hoppet 
som de tidigare fick när de 
hoppades på att allt skulle 
återgå till en normal situ-
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Europeiska Karlspriset 
för ungdomar arrange-
ras av Europaparlamentet 
och stiftelsen för det in-
ternationella Karlspriset 
i Aachen, Tyskland. Det 
delas ut årligen till projekt 
med en stark europeisk 
dimension som drivs av 
ungdomar mellan 16 och 
30 år. Ansökningarna för 
2021 öppnades den 9 no-
vember och håller öppet 
till och med den 22 febru-
ari 2021.

Vad är Europeiska 
Karlspriset för unga?
De tre vinnarna väljs bland 
27 projekt som nomineras 
av en jury i varje med-

lemsstat. Förstapriset är 7 
500 euro, andrapriset är 5 
000 euro och tredjepriset 2 
500 euro. Om situationen 
tillåter kommer alla repre-
sentanter från alla de 27 
nominerade projekten bju-
das in till en prisceremoni 
i maj 2021 i Aachen

Reglerna
Projekten måste följa 
dessa kriterier för att kva-
lificera sig:
- de främjar en europeisk 
och internationell förståelse
- de stimulerar utveckling-
en av en gemensam känsla 
av europeisk identitet och 
integration
- de fungerar som en fö-

rebild för unga som bor i 
Europa
- de ger praktiska exempel 
på européer som lever till-
sammans som ett samhälle.

Den som har fler frågor 
kan vända sig via e-post 
till: ECYP2021@EP.euro-
pa.eu.

Europeiska Karlspriset 
2020
På grund av pandemin 
kunde prisutdelningen i 
maj 2020 inte äga rum. De 
nationella juryerna valde 
ut nationella vinnare, men 
de europeiska vinnarna är 
ännu inte kända. I Sverige 
blev vinnarna Europeiska 

Ansök till Europeiska Karlspriset för unga 2021
■ Är du mellan 16–30 och arbetar med ett projekt med en europeisk 
dimension? Ansök senast den 22 februari till Karlspriset för unga 
2021 och vinn pengar för att vidareutveckla ditt initiativ.

I ett betänkande som 
antogs i december fö-
respråkade parlamentet 
åtgärder för att stödja 
små och medelstora fö-
retag i hanteringen av 
krisen och utmaningar 
som digitaliseringen och 
utfasningen av fossila 
bränslen.

Varför små och medel-
stora företag spelar roll
De små och medelstora 
företagen utgör ryggra-
den i ekonomin: De utgör 
99 procent av företagen 
i EU, med 24 miljoner 
små och medelstora fö-
retag i medlemsstater-
na. De genererade mer 
än hälften av EU:s BNP 
samtidigt som de syssel-
satte omkring 100 mil-
joner arbetstagare innan 
pandemin bröt ut och 
EU måste hjälpa dem att 
överleva coronakrisen.

Parlamentets betänkan-
de i december belyste 
behovet av att uppdatera 
kommissionens strategi 
för små och medelstora 
företag mot bakgrund av 
pandemin, då kommis-
sionen offentliggjorde 
strategin 10 mars 2020, 
en dag innan Världs-
hälsoorganisationen ut-
färdade sin varning om 
covid-19 som en pandemi.

Vissa av kommissionens 
förslag syftar till att för-
bättra små och medelsto-
ra företags tillträde till 
marknader utanför EU 
och utvidga Erasmus för 
unga företagare, som gör 
det möjligt för blivande 
företagare att lära sig av 
erfarna affärsmän från 
hela världen.

Ledamöterna efterlyser 
också en anpassning av 
strategin för små och 

medelstora företag till 
industristrategin, den 
europeiska datastrategin 
och den europeiska grö-
na given i syfte att ak-
tivt involvera och stödja 
alla små och medelstora 
företag i övergången till 
ett grönare och digitalt 
Europa. Små företag är 
avgörande för EU:s kon-
kurrenskraft och väl-
stånd, industriella eko-
system, ekonomisk och 
teknisk suveränitet och 
motståndskraft mot yttre 
oväntade händelser.

Sektorer som turism, 
hotell- och restaurang-
branschen, kulturella 
och kreativa sektorer, 
transporter, handelsmäs-
sor och evenemang, som 
till stor del består av små 
och medelstora företag, 
har drabbats hårdast av 
covid-19-krisen.

Covid-19: Hur EU kan hjälpa småföretagen att stärka sin tålighet
■ Småföretagen har drabbats hårt av covid-19-krisen. Ledamöterna 
menar att EU kan hjälpa till genom att lätta på kraven och stödja 
deras förmåga att hantera framtida liknande kriser.

ungdomdomsparlamentet 
som arrangerar konferenser 
och rollspel kring Europa-
parlamentets arbetsätt.

De europeiska pristagarna 
kommer att tillkännages 
i Aachen, vilket innebär 
att både 2020 och 2021 
års vinnare kommer att få 
sina priser 2021.

Vinnarna 2019
Förstapriset 2019 gick till 
ett radioprogram för stu-
denter och unga yreks-
verksamma - Europhonica 
IT. Andrapriset gick till 
det finska projektet Ditt 
europeiska medborgar-
skap (Young European Ci-
tizenship) där människor 
kan lära sig om EU:s be-
slutsprocess och europe-
iska kulturer. Tredjepris 

gick till organisationen 
Muslimer mot antisemitism 
från Österrike. Skanna och 
läs mer om vinnarna.

Sociala medier
Delta i diskussionen på so-

Mindre byråkrati 
efterfrågas
Små och medelstora fö-
retag behöver mer re-
surser för att klara kom-
plexa byråkratiska krav. 
Den alltför stora admi-
nistrativa bördan och 
regelbördan hindrar dem 
från att blomstra, sade 
parlamentets ledamöter, 
som efterlyste en färd-
plan med konkreta och 
bindande mål för bättre 
lagstiftning och förenk-
ling.

Alltför stora administra-
tiva bördor påverkar till-
växtpotentialen hos små 
och medelstora företag 
i hela EU: Enligt Euro-
chambres företagsenkä-
ter från 2019 utgör admi-
nistrativa förfaranden en 
stor utmaning för minst 
78 procent av de små och 
medelstora företagen.

De komplicerade for-
maliteterna för små och 
medelstora företag, sär-
skilt mikroföretag, gör 
det svårt för dem att få 

likviditet för sin grund-
läggande verksamhet. 
Ledamöterna uttryckte 
oro över svårigheterna 
med att få tillgång till 
EIB:s finansieringspla-
ner. I detta avseende fö-
respråkade de en tillfäl-
lig uppmjukning av EU:s 
regler om statligt stöd.

Fokus på innovation 
och marknadstillträde
Parlamentet vill också att 
små och medelstora före-
tag ska beaktas i inno-
vationsinvesteringarna. 
Detta inbegriper behovet 
av att utveckla pilotiniti-
ativ för att påskynda små 
och medelstora företags 
användning av e-han-
delslösningar sedan 
pandemin har tvingat 
småföretagen till digita-
la affärsmodeller. Endast 
17 procent av de små och 
medelstora företagen har 
hittills framgångsrikt in-
tegrerat digital teknik i 
sina företag. De behöver 
stöd för att utnyttja inn-
ovationsmöjligheter och 
maximera samverkans-

effekterna med EU-pro-
grammen.

Ledamöterna uppma-
nar kommissionen och 
medlemsstaterna att in-
vestera i dataekonomin: 
artificiell intelligens, 
smart produktion, Inter-
net of Things (IoT) och 
kvantdatorteknik och att 
säkerställa att små och 
medelstora företag utgör 
en aspekt  på dessa om-
råden.

För närvarande exporte-
rar omkring 600 000 små 
och medelstora företag 
utanför EU. De företag 
som vill få tillträde till 
den globala marknaden 
kommer att förbättra sin 
konkurrenskraft endast 
om de får stöd både på 
lokal och internationell 
nivå menade ledamöterna.

Info Express
hello@infoexpress.se
Källa: Europaparlamentet

Foto/källa: Europaparlamentet



2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    25                          VÄRLDEN

www.xtakes.se

För att uppmärksamma 
att forskningsprojektet 
TiMS går in i halvtid, 
hålls nu ett kostnadsfritt 
webbinarium som är öp-
pet för allmänheten. Fle-
ra framstående turism-
forskare och personer 
med olika typer av erfa-
renhet inom turism och 
besöksnäring kommer att 
diskutera nya rön kring 
turismens roll i mång-
kulturella samhällen.

Emma Björner vid Go-
thenburg Research In-
stitute på Handelshög-
skolan i Göteborg är en 
av dem som kommer att 
medverka, och hon hopp-
as att det här webbinariet 
kan locka många som är 
intresserade av vad som 
händer inom turistnä-
ringen just nu och i fram-
tiden. 

Kan du berätta om din 
forskning kring turism 
och hållbarhet?

”I TiMS forskar jag 
främst om hur platser 
och destinationers plu-
ralitet och mångfald 
kommuniceras, repre-
senteras och upplevs. Jag 
har hittills studerat hur 
små, svenska orter och 
destinationer marknads-
förs och utvecklas, och 
landat i att det att ofta är 
en organisk (bottom-up) 
process där olika aktörer 
tillsammans skapar bild-
en av platsen.” ”Jag har 
också studerat projektet 
”Curators of Sweden” 
och med det bland annat 
hur en mångfacetterad 
bild av Sverige som land 

och destination skapades 
med hjälp av olika berät-
telser och ”kuratorer”.

Sedan snart ett år har jag 
också följeforskat i ett 
hållbarhetsinitiativ som 
leds av Visit Sweden, 
Sveriges nationella or-
ganisation för destina-
tionsmarknadsföring. Vi 
har tillsammans med en 
mängd olika personer 
från akademi, närings-
liv och offentlig sektor 
utforskat vad en hållbar 
upplevelse är, diskuterat 
utmaningar och möjlig-
heter med Sverige som 
hållbart resmål och de-
stination, samt stött och 
blött ett hållbarhetslöfte 
för svensk besöksnäring.

Vidare har jag börjat 
studera utvecklingen av 
Skåne som en digitalise-
rad destination och hur 
influencers (eller content 
creators) bidrar till bilden 
av en socialt hållbar de-
stination.

De resterande åren i 
TiMS ser jag fram emot 
att fortsätta fördjupa mig 
i dessa studier, men ock-
så titta mer på Göteborg 
som hållbar och smart tu-
riststad, samt hur mång-
kulturella områden som 
Hammarkullen och Ro-
sengård kommuniceras, 
representeras och upp-
levs.”

Från att ha varit ett områ-
de som ständigt expande-
rat har turismsektorn nu 
påverkats väldigt myck-
et under den pågående 
pandemin. Kommer ni 

att diskutera eventuella 
konsekvenser vid det här 
webbinariet?

”Ja, huvudtalaren Dian-
ne Dredge kommer i sin 
presentation att tala om 
pandemins konsekven-
ser för turismsektorn, 
globalt och lokalt. Hon 
menar att det i dessa tider 
är viktigare än någonsin 
att på djupet tänka ige-
nom och ta hänsyn till 
inkludering, tillhörig-
het och identitet. Dianne 
kommer också att dela 
med sig av kunskap, er-
farenheter och exempel 
på kreativa sätt att arbeta 
med lokalsamhällen.”

Huvudtalaren Dianne 
Dredge kommer i sin pre-
sentation att tala om pan-
demins konsekvenser för 
turismsektorn, globalt 
och lokalt

”Panelsamtalet kommer 
främst att fokusera på 
inkluderande turism: vad 
det är, hur olika aktörer 
arbetar med det, och vad 
som är huvudsakliga ut-
maningar och möjlighe-
ter med det. Alla panel-
deltagare arbetar dock i 
den svenska turismsek-
torn och flera av de ex-
empel som de kommer 
att ta upp kommer säker-
ligen tangera pandemin 
och dess konsekvenser.”

En punkt är inklude-
rande turism (inclusive 
tourism). Vad innebär det 
egentligen?

”Inkluderande turism är 
ett brett begrepp som kan 

innebära mycket och som 
också är under utveck-
ling.

I TiMS menar vi med in-
kluderande turism bland 
annat hur mångfald är 
speglad i olika aspekter 
av turism – så som kom-
munikation, utveckling 
och samskapande av 
platser, evenemang, akti-
viteter och produkter. Vi 
associerar också inklu-
derande turism till olika 
arenor där inkludering är 
viktigt, så som represen-
tation i organisationer, 
processer och kommuni-
kationsmaterial.”

I TiMS menar vi med in-
kluderande turism bland 
annat hur mångfald är 
speglad i olika aspekter 
av turism

”Inkluderande turism 
kan kopplas till en mängd 
olika begrepp och feno-
men, så som kultur, kul-
turellt utbyte, mångkul-
tur, mångfald, tolerans, 
jämlikhet, segregation, 
stereotyper, nationalism, 
tillgänglighet, ansvar, 
respekt, livskvalitet och 
mänskliga rättigheter.”

Vilka ser du som de stora 
utmaningarna för att ska-
pa socialt hållbar turism?

”Socialt hållbar turism 
handlar bland annat om 
att gynna lokalsamhäll-
en och att invånare på en 
destination respekteras 
och involveras i destina-
tionens utveckling. Det 
handlar också om att de-
stinationen ska vara till-
gänglig för olika sorters 
resenärer, och att margi-
naliserade grupper kan 
ta del av produktion och 
konsumtion av turism. 
Utmaningarna med att 
skapa socialt hållbar tu-
rism och socialt hållbara 
destinationer är många. 

Turismens roll i mångkulturella samhällen

Mycket görs redan, men 
det finns en hel del kvar 
att arbeta med.

En utmaning kan kopplas 
till brist på tid och kun-
skap bland olika turis-
taktörer, så som småföre-
tagare som har fullt upp 
med att få sina verksam-
heter att gå runt och ihop. 
En möjlighet är att stör-
re turistorganisationer 
stöttar små turistföretag, 
genom att inspirera och 
sprida kunskap om hur 
de kan bli mer socialt 
hållbara och hur det kan 
gynna dem.”

En utmaning kan kopplas 
till brist på tid och kun-
skap bland olika turis-
taktörer, så som småföre-
tagare som har fullt upp 
med att få sina verksam-
heter att gå runt och ihop.

”En relaterad utmaning 
handlar om bristande 
kunskap bland olika tu-
ristaktörer om vad andra 
aktörer i turismsektorn 
arbetar med och vilken 
kunskap de sitter på. 
Ökad kunskap om var-
andra kan bygga starkare 
relationer och öka chan-
serna för samarbeten. 
Kunskap återkommer 
också som en utmaning 
kopplat till destinationers 
kännedom om turister. 
Det är inte ovanligt att 
destinationer har ett rätt 
så snävt fokus på vissa 
målgrupper, och känner 
dessa målgrupper myck-
et väl. De har dock desto 
sämre koll på andra mål-
grupper, t.ex. nysvensk-
ar, hur man når dem och 
vad de tilltalas av.

En annan utmaning är att 
turism ofta är säsongs-
bunden och att aktörer i 
turismsektorn tar emot 
många besökare under en 
viss del av året och få tu-
rister under andra delar, 

vilket påverkar ekono-
min och de som arbetar 
i branschen. Många tu-
ristorganisationer arbetar 
dock numera aktivt med 
att attrahera turister till 
olika destinationer även 
”off season” vilket kan 
gynna lokalsamhällen 
året runt.”

Det här webbinariet på-
går under tre timmar den 
11:e februari, finns det 
någon punkt som du själv 
ser fram emot lite extra 
mycket?

Källa
Göteborgs universitet
”Jag ser verkligen fram 
emot panelsamtalet om 
utmaningar och möjlig-
heter med att skapa in-
kluderande turism! Vi får 
då höra olika perspektiv 
och erfarenheter från 
fyra otroligt kunniga och 
erfarna personer som 
arbetar med turism och 
besöksnäring – på natio-
nell, regional och lokal 
nivå. Panelen modereras 
dessutom av fantastiska 
Can Seng Ooi.”

Jag ser verkligen fram 
emot panelsamtalet om 
utmaningar och möjlig-
heter med att skapa in-
kluderande turism! 

”Jag ser också mycket 
fram emot Dianne Dred-
ges ”keynote” där hon ta-
lar på temat inkluderande 
turism i spåren av den på-
gående pandemin. Både 
Can Seng och Dianne är 
erkända turismforskare 
med lång erfarenhet och 
bred kunskap.”

Läs mer om webbinariet 
och hur du anmäler dig.

■ Hur skapar vi en turism som är inkluderande och hållbar? Det 
ska forskare och representanter från turistnäringen diskutera 
när projektet TiMS (Turismens roll i mångkulturella samhällen) 
håller ett webbinarium den 11 februari. Emma Björner från 
Gothenburg Research Institute är en av de medverkande, och hon 
ser fram emot diskussioner kring de utmaningar och möjligheter 
turistnäringen står inför, särskilt i spåren av pandemin.
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HOROSKOP - FEBRUARI 2021 
Vädur
Inre styrka, spontan energi, självförtroende.
  Den energin som fyller Väduren kommer sakta att 
ökas vid årets början, och månen med dess faser kom-
mer att påverka dem mest. Ta väl hand om din hälsa 
mellan nymåne och fullmåne. Trötta inte ut din kropp 
och särskilt inte din matsmältning. I Februari kommer 
din förmåga att lyssna och förstå andra också bli myck-
et starkare. Å andra sidan så kan just detta få dig at 
tänka på syftet och hur din eget liv fungerar. Även om 
blyghet inte är typiskt för dig, så kommer du att njuta 
av egentid under denna månad.
  I februari finns det många arbetsuppgifter att hantera; 
Väduren kommer dock att hantera de flesta av dem re-
lativt enkelt. Om något försvinner kommer du att hitta 
en bra lösning. Dina relationer är fortfarande perfekta, 
så det finns ingen anledning att oroa dig för några för-
ändringar.

Oxen 
Stark och envis, men praktisk och beslutsam.
  I februari kommer Oxen att vara rastlös. Mars kommer 
att ha en väldigt positiv effekt på ditt jobb. Du kommer 
hela tiden komma fram med nya idéer, du kommer att 
älska att gå till jobbet, och du kommer inte att kunna 
sluta tänka på jobbet även när du är hemma. Detta in-
itiativ kan förbättra din relation med din överordnad.
Det kan också vara en ökning av fysisk aktivitet, vare 
sig det är sport eller en intim aktivitet. Dessa personer 
kan ofta ha en negativ uppfattning om regler och rela-
tioner, så du gör bäst i att tänka på vad du ger dig in i 
och vilka konsekvenser det för med sig.
  Februari kommer med mycket beslutsamhet och ut-
hållighet. Dessa två egenskaper hjälper dig inte bara i 
ditt arbete, där du är en skicklig ledare, men också kär-
lek. Februari kan ge dig en känslomässig förändring, 
men det är inte så mycket för Oxen. Du bryr dig inte 
om andras åsikter.
             
Tvillingarna
Kommunikativ och artig karaktär med ett sinne för hu-
mor och kreativitet.
  Tvillingarna kommer ha benägenhet att kunna få de-
pression under februari månad. Du vill gärna spendera 
tid med din vänner ute i det fria, och det gör tt du inte 
kan uppfylla ditt arbetsansvar. Detta ditt dåliga humör 
kan avspeglas i andra områden i ditt liv, så försök att ta 
dig tid under din ledighet för att vårda ditt mentala väl-
befinnande. Du kommer också att bli starkt påverkad 
av solen. Tack vare detta kommer din goda förmåga att 
uppfostra och förstå barn att visa sig, och därför kom-
mer du nu att kunna lösa problem som du kanske inte 
har kunnat klara av tidigare. Stötta dem främst under 
prov och läxförhör.
  En vänlig och sympatisk inställning garanterar dig ett 
mycket framgångsrikt februari. Tack vare solen i Vattu-
mannen är Tvillingarna öppna. Men om det behövs har 
han inga problem som stämmer med hans åsikt. Familj 
och kärleksrelationer är harmoniska utan ansträngning.

Kräftan 
Emotionell men mottaglig karaktär, lynnig och avvaktan-
de.
  Februari kommer att innebära framgång för cancer, 
främst tack vare Jupiters starka inflytande. Du kommer 
att sticka ut på jobbet, och dina överordnade kommer 
att vara mycket nöjda med de idéer du visar upp för 
dem. Men tänk också på att din framgång också kom-
mer att ge mer ansvar. Var inte rädd för att acceptera 
detta.
Din karriär framgång kommer att återspeglas i ditt 
privatliv också, och allt kommer att flyta på smidigt. 
Dra nytta av denna gynnsamma period och ta med din 
partner någonstans på en resa eller bara ta en paus och 
skapa tid bara för er. Ni förtjänar det båda två.
  Kommande februari ger dig en känsla av att du måste 
spara din ära i alla situationer. Kräftans syn på världen 
är realistiskt. Om något gör ont på honom, kommer han 
att hålla sina känslor för sig själv. Han delar inte ens 
sina kärlekskänslor med någon.

Lejonet
Modig, självförtroende, bestämd och öppen är lejonet.
  Om den senaste månaden inte gick som Lejonet för-
väntade sig, finns det tendens att man tar mer risker. 
Fram tills nu har det ofta lönat sig att ta risker, men 
kom ihåg att det kan få katastrofala konsekvenser för 

dig, så du bör överväga om det är värt att ta dessa höga 
risker.
Du kommer inte känna dig som vanligt i februari. Se-
paration från andra kan hjälpa. Även om det kommer 
bli svårt för dig, så försök att tillbringa så mycket tid 
ensam som möjligt och försök att ordna upp dina tan-
kar innan du engagerar dig i andras liv.
  Februari och dess energi kommer vara bra för arbetet, 
men också för relationer inom familjen. Denna månad-
en är perfekt för att stärka dessa band, så en resa eller 
annan aktivitet tillsammans är en väldigt bra idé. Din 
familj älskar dig och Lejonet får nu detta bekräftat. Ta 
vara på dessa värdefulla ögonblick, för en dag kommer 
liknande upplevelser inte vara möjliga längre. Du kom-
mer utstråla villkorslös kärlek till din omgivning.

Jungfrun 
Försiktig, uppmärksam men intelligent och noggrann 
är jungfrun.
  I februari är det idealisk tid för jungfruar att förnya 
kontakten med sina vänner. Gör en resa tillsammans 
med dom eller bjud hem dem. Men anta att det skulle 
vara ett längre besök. I så fall kan det ha en negativ 
effekt på ditt förhållande eftersom du efter ett tag kom-
mer att känna dig obekväm på grund av invasionen i 
ditt privatliv.
Du kommer att vara mycket myndig om din familj, och 
du kommer att försöka organisera deras liv. Det kom-
mer att vara en besvärligt särskilt för dina barn, och ju 
mer du anstränger desto mer kommer de att protestera. 
Kom ihåg att lite mindre ibland är mer.
  I den kommande februari övergår Jungfru fortfarande 
med idéer, som är kopplade till hennes arbete. Du låter 
ingen stjäla dina drömmar och du står vid dina visio-
ner. Detta kan ge dig ett mycket framgångsrikt februari. 
Men var försiktig med din överdrivna oförmåga, alla 
har yttrandefrihet.

Vågen
Rättvis, sympatisk, harmoni och intellekt.
  Vågen kan få en del problem på jobbet. Din chef har 
varit ganska despotisk under en tid nu, och det kommer 
inte att förändras heller under de kommande dagarna. 
Du kommer att ha problem att stoppa dig själv från att 
uttrycka olämpliga kommentarer; men du bör avvakta 
på ett bättre tillfälle. Om du väljer att konfrontera dom, 
kan det få ödesdigra konsekvenser för dig.
Kroppsrengöring är ofta i relation till fullmåne, som då 
sker i mitten av februari. Om du känner för det, för-
sök att med återkommande mellanrum fasta. Se till att 
dricka mycket och du kommer att se positiva resultat 
inom kort.
  I februari önskar Vågen respekt från andra. På grund 
av det kastas du i balans när någon gör dig rolig el-
ler tvivlar på dina motiv. Ändå, i dessa fall reagerar 
du inte, och du väntar snarare på att se vad som händer. 
I relationer uppför du dig konservativt som i alla andra 
aspekter av ditt liv.

Skorpionen 
Observant kämpe, förutseende och empatisk mot andra.           
   Skorpinjonerna kommer att bli mycket framgångsrika i 
sin karriär i februari. Din överordnande kommer att upp-
skatta ditt arbete, och dina kollegor trivs med att arbeta 
med dig. Du bör utan tvekan försöka få ut det mesta av 
denna ömsesidiga förståelse som uppstår. Saturnus kom-
mer att skydda dig.
Resan blir smidig även när det kommer till din partner. Du 
kommer mestadels att hålla med varandra, och ni kommer 
båda två vara mycket stöttande. Därför kan det vara en bra 
idé att genomföra en trevlig resa till landsbygden och då 
samtidigt fira din stora framgång på jobbet.
  Distraktion kommer med februari. Skorpionen kan inte 
koncentrera sig på någonting, så försöker han leta efter 
tillflykt någonstans i sina fantasier och drömmar. Du vill 
inte tänka på arbete, så du borde skjuta upp viktiga beslut.

Skytten 
Målmedveten, energisk och fylld med längtan och an-
strängning.
  I februari bör Skyttar akta sig för att känna avund-
sjuka. Kollegor eller grannar kommer att ägna stor 
uppmärksamhet åt allt du köper eller får. Det kan även 
försämra ditt rykte utan att ens vara inblandad alls.
Ändå kommer du också att känna vem som är din rikti-
ga vän och vem som bara är vän med dig för egen skull 
tack vare den här situationen. Även om ett sådant kon-

staterande förmodligen kommer att kännas tufft först, 
så kommer det att ge dig möjlighet att fokusera på de 
människor som verkligen bryr sig om dig.
  Februari bringar gott humör och optimism. Tack vare 
denna positiva energi har Skytten många intressanta 
idéer. Var inte rädd för att presentera dem för dina kol-
legor och chefer. Om du inte gör det kan du missa en 
löneökning eller befordran. Relationer är inget för dig, 
så du fokuserar på ensamma aktiviteter.
   
Stenbocken
Konservativa stjärntecken är praktiska, försiktiga, en-
visa och allvarliga.
  I februari kommer Stenbockar att känna behovet av att 
ta en paus från vardagens liv och rörelse. Vissa behöver 
bara en ledig dag, andra kommer att ta sig till spaet, och 
de som är trötta på att lyssna på andra kommer även att 
tänka på att resa utomlands. Faktum är att du kommer 
att må bättre av att vila, och det hjälper dig att bli redo 
för vårens ankomst.
Du kommer att ha hög benägenhet att få rygg- och led-
värk under första halvan av månaden, så du bör inte 
planera några krävande aktiviteter. Om du lider av ett 
hudproblem så kan detta förvärras mer än vanligt under 
en tid.
  Februari är en ganska emotionell period för dig. Sten-
bocken känner sig bäst ensam, så han undviker kontakt 
med andra. Det är uppenbart att du inte träffar några 
bekanta. Du investerar din energi i ditt arbete, som du 
gillar så mycket att det fungerar för dig som vila.  

Vattumannen 
Själfull och romantisk med en känsla för experimen-
tering.
  I februari kommer vattumannen att vara väldigt om-
tänksamma och tillgiven tack vare Venus påverkan. 
Det kan dock vara ett problem i vissa situationer. Var 
nu uppmärksam på din partner istället för att flörta med 
andra personer. Om det kommer att leda till en konflikt 
kan du riskera att förlora hen på grund av ditt beteende.
Under denna månaden kommer du inte vara speciellt 
sparsam av dig, och du kommer att unna dig själv att 
köpa nya saker. Försök att hitta någon sorts självkon-
troll eftersom att spendera för mycket kan göra att du 
hamnar i allvarliga ekonomiska problem.
  Februari är mer positiv än förra månaden. Vattuman 
kan se fram emot ett stort energiflöde. Men du borde 
inte för mycket pumpa ut det; Det kan få konsekvenser 
för din hälsa. Lär dig att lyssna på din kropp och vila 
när som helst du behöver. Om du inte respekterar din 
kropp kan konsekvenserna vara dödliga.

Fiskarna 
Blygsam och känsligt stjärntecken, de har stark själv-
uppfattning och inspiration.
  I februari kommer fiskarna att vara ganska nervösa, 
och de kan ofta vara kolerisk med andra. . Därför är det 
möjligt att de du känner kommer att undvika dig för 
att på så sätt undvika konflikter, och du bör också göra 
detsamma om du känner att du är upprörd. Om du inte 
gör något alls, kan du inte heller orsaka någon skada. 
Dessutom kan du använda lite av din tid för personlig 
självutveckling eller bara för att koppla av.
Denna månad kommer också att vara en utmärkt tid att 
fokusera mer på din hälsa. Ditt hälsotillstånd har inte 
varit det bästa under vintern, och därför bör du försöka 
att göra förändringar till det bättre i din livsstil.
  Februari påverkar dig främst i kärlek. Alla Fiskarna 
kan se fram emot ett utbrott av kärlek och kanske kan 
det vara början på ett nytt stabilt förhållande. Var för-
siktig med dina förväntningar. Om du planerar förhål-
landet framåt kan det sluta med bitter besvikelse.
                                                      Källa: skyhoroskop.se  

2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    27                          LIVSSTIL

Image from Pixabay

■ Hundratals människor har förlorat sitt uppehälle sedan keny-
anska myndigheter demolerat en fiskmarknad i Kisumu i syfte att 
modernisera staden.
Forskarteamet Recycling Networks med forskare från Handels-
högskolan i Göteborg har under en längre tid studerat fiskmark-
nadens betydelse för olika gräsrotsinnovationer och har nu pro-
ducerat en kort dokumentärfilm om ödeläggelsen.

– Det är väldigt spän-
nande studier. Vi har 
haft flera personer som 
samlat in data, för att 
undersöka arbetet som 
en grupp kvinnor dra-
git igång, där rester från 
fiskindustrin återvinns 
till olika produkter.

Bild
Maria José Zapata Cam-
pos
Forskare Maria José Za-

pata Campos.
Foto: Hillevi Nagel
Hon berättar om en 
gräsrotsrörelse som 
både stärkt miljöarbetet 
och kvinnorna själva.

– Fiskmarknaden har 
skapat möjligheter för 
så många människor att 
bygga ett bättre liv.

Det har nu slagits i spill-
ror. Den 8:e januari 2021 

rullade bulldozrar in i 
området för att på upp-
drag av myndigheterna 
rasera alla de fiskstånd 
som byggts upp under 
åren. Maria José Zapa-
ta Campos säger att det 
här hände utan någon 
direkt förvarning:

– Kvinnorna kom dit på 
morgonen för att fort-
sätta med sina vanliga 
sysslor, bara för att upp-

Kvinnor hårt drabbade när myndigheterna raserar 
fiskmarknad i Kenya

täcka att man hade öde-
lagt hela området.

Fiskmarknaden har ska-
pat möjligheter för så 
många människor att 
bygga ett bättre liv.

Orsaken till den demo-
lerade fiskmarknaden 
är Kenyas pågående 
moderniseringsprocess, 
samtidigt förberedelser-
na pågår för det inter-
nationella evenemanget 
Africities som enligt 
planerna ska hållas i Ki-
sumu år 2022. 

– På grund av det här 
pågår det nu olika pro-
jekt i Kisumu för att 
göra staden vackrare 
och modernare. Olyck-

ligtvis har det lett till att 
tusentals människor har 
blivit vräkta från olika 
platser i staden utan för-
varning och utan att er-
bjudas ett alternativ för 
att kunna fortsätta göra 
det de gör för att tjäna 
till sitt uppehälle.

Dokumentärfilm visar 
konsekvenserna
För att lyfta frågan och 
som en del i forskningen 
har Recycling Networks 
nu producerat den korta 
dokumentärfilmen The 
Demolition of Women ś 
Livelihoods där pro-
ducenten och filmaren 
John Chweya har inter-
vjuat drabbade kvinnor.

– Det här är ett försök 

att väcka uppmärksam-
het kring en fråga som 
har så stora konsekven-
ser för hundratals kvin-
nor i en väldigt utsatt 
situation, säger Maria 
José Zapata Campos.

– I det här fallet är det 
inte ett alternativ att en-
bart bedriva forskning 
som vanligt. Det här är 
aktionsforskning och vi 
har ett ett ansvar vad 
gäller miljöfrågor och 
ekonomisk inkludering 
i de här grupperna. 

Forskarna kommer även 
att fortsätta undersöka 
hur de här projekten som 
är tänkta att försköna 
staden och de här pro-
grammen som ska upp-
gradera staden och top-
down politiken påverkar 
gräsrotsrörelserna och 
deras miljöarbete. De 
här demoleringarna har 
redan fått djupa och all-
varliga konsekvenser i 
väldigt sårbara grupper, 
säger Maria José Zapata 
Campos.

Hon ger ett exempel 
från dokumentärfilmen:

– En av kvinnorna säger 
att hon har förlorat allt. 
Då talar hon om sina 
matlagningsredskap och 
olja. Och det är så. Det 
var allt hon ägde. Så hon 
har verkligen förlorat 
allt hon har.
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