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VÄRLDEN

216 miljoner människor kan tvingas migrera

■ V ä r l d s b a n k e n s 
Groundswell Report 
påstår att klimatföränd-
ringar, en anledning till 
migration som blir mer 
betydande, kan tvinga 
216 miljoner människor 
över sex världsregioner 
att förflytta sig inom 
sina länder vid år 2050. 
Ett samarbete och ge-
mensamma handlingar 
hade kunnat reducera 
klimatmigration med så 
mycket som 80%. 

Områden med intern 
migration till följd av 
klimatförändringar kan 
träda fram så tidigt som 
2030 och fortsätta att 
sprida sig och intensi-
fieras vid 2050. Rap-
porten meddelar även 
att en omedelbar och 
samstämmig handling 
för att minska utsläppen 
globalt och ett stödjande 

av en grön och resilient 
utveckling hade kunnat 
reducera klimatmigra-
tionen med så mycket 
som 80%. 

K l imat f öränd r inga r 
är en viktig drivan-
de faktor inom intern 
migration på grund av 
klimatets påverkan på 
människors inkomster 
och en förlust av boende 
i vissa exponerade om-
råden. Omkring 2050 
kan en del av det afri-
kanska Saharaområdet 
ha så pass många som 
86 miljoner interna kli-
matflyktingar. Östasien 
och Stillahavsområdet 
uppskattas ha 49 mil-
joner interna klimat-
flyktingar medan Syd-
asien uppskattas ha 40 
miljoner. Nordamerika 
och Latinamerika upp-
skattas ha 19 respektive 

17 miljoner flyktingar 
framöver. Östeuropa 
och Centralasien beräk-
nas få 5 miljoner flyk-
tingar var. 

“Groundswellrapporten 
är en tydlig påminnelse 
av det mänskliga bidra-
get till den globala upp-
värmningen, speciellt 
synligt på de fattigaste i 
världen - de som bidrar 
med minst till detta. 
Den framlägger även en 
plan för länder att påtala 
några av de viktigaste 
faktorerna som orsa-
kar migration till följd 
av klimatförändringar, 
påstår Juergen Voegele, 
personen som ansvarar 
för hållbarhetsutveck-
lingen på Världsbanken. 
“Alla dessa problem är i 
grunden sammankopp-
lade vilket är därför vårt 
stöd till länder är place-

rad för att nå klimat- 
och utvecklingsmålen 
tillsammans och arbeta 
för en mer hållbar, säker 
och motståndskraftig 
framtid.” 

Den uppdaterade rap-
porten inkluderar pro-
jektioner och analyser 
för tre regioner: Öst-
asien och Stillahavs-
området, Nordameri-
ka och Östeuropa och 
Centralasien. Den byg-
ger en del på den förra 
Groundswellrapporten 
från 2018, vilket handla-
de om Afrika söder om 
Sahara, Sydasien och 
Latinamerika. Genom 
att utveckla en scena-
riofylld handlingsplan, 
kan rapporten även 
uppge möjliga framtida 
resultat, vilket kan hjäl-
pa människorna som 
bestämmer att planera 

i förväg. Den hjälper 
till att identifiera intern 
och in- och utvandring 
kopplade till klimatet, 
speciellt områden där 
människor förväntas att 
flytta till på grund av 
ökad vattenbrist, mins-
kad skörd och stigande 
havsnivå på vissa plat-
ser och områden i städer 
och på landsbygden med 
bättre förutsättningar 
för att försörja sig. 

Rapporten erbjuder en 
rad regelrekommenda-
tioner som kan hjälpa 
till att hindra faktorer 
som driver klimatmig-
rationen framåt och 
förslag på förberedelser 
inför kommande migra-
tionsvågor. Detta inklu-
derar:
1. Att reducera de 
globala utsläppen och 
anstränga sig för att 

uppfylla temperaturmå-
len i Parisavtalet. 
2. Inkludera in-
tern klimatmigration i 
långsiktig, grön, resi-
lient och inkluderande 
utvecklingsplanering. 
3. Förbe re del se 
inför varje migrations-
fas, så att den interna 
klimatmigrationen som 
en anpassningsstrategi 
kan få en positiv inver-
kan på utvecklingsre-
sultatet.
4. Investera i att 
förstå de drivande fak-
torerna av den interna 
klimatmigrationen för 
att kunna skapa grund-
läggande välinriktade 
mål.
 

Bianca M.- Info Express
Källor:“Climate Change 
Could Force 216 Million Pe-
ople to Migrate Within Their 
Own Countries by 2050”, 
The World Bank

*Räckvidd för ENYAQ iV 60 är upp till 411 km och för ENYAQ iV 80 upp till 531 km (WLTP). Räckvidd för ENYAQ SPORTLINE iV 60 är upp till 410 km och för ENYAQ SPORTLINE iV 80 upp till 523 km (WLTP). Räckvidd och elförbrukning baseras 
på uppskattade värden från körcykeln WLTP. Vald utrustning kan påverka räckvidd och energiförbrukning. **ŠKODA Privatleasing 36 mån inkl. serviceavtal, 1 000 mil / år, ingen särskild leasingavgift, garanterat restvärde. Övermil och onormalt 
slitage debiteras utöver leasingavgiften. Rörlig ränta baserad på VWFS basränta sep 2021. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Bilen på bilden är extrautrustad.

ŠKODA ENYAQ iV 80 4x4 fr. 595 300 kr 
Privatleasing fr. 5 470 kr / mån inkl. serviceavtal**

ŠKODA ENYAQ iV Sportline fr. 514 600 kr 
Privatleasing fr. 5 345 kr / mån inkl. serviceavtal**

ŠKODA ENYAQ iV Sportline 4x4 fr. 612 900 kr 
Privatleasing fr. 5 720 kr / mån inkl. serviceavtal**

Läs mer på skodamalmo.se
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

Ta er smidigt mot platserna ni inte får nog av med upp till 531 km i 
räckvidd på el.* 13” infotainmentsystem och LED Matrix-strålkastare 
ger dig ständig koll på läget. Med generösa innerutrymmen för hela 
familjen och en utfällbar dragkrok kan packningslistan göras lång. 
Njut av en femsitsig SUV att upptäcka nya platser med. Nu även 
med fyrhjulsdrift och som Sportline. Välkommen in!

HELT ELDRIVNA  
ŠKODA ENYAQ iV.
NU MED FYRHJULSDRIFT OCH SOM SPORTLINE.

CO2-NEUTRAL 
PRODUKTION

Foto: Pixabay 
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Svensk Exportkredit öppnar kontor 
i Malmö

■ Det statliga bolaget 
Svensk Exportkredit öpp-
nar ett kontor centralt i 
Malmö för att expande-
ra och stärka sin närvaro 
i södra Sverige. I Skåne 
finns drygt 6 400 expor-
terande företag. Svensk 
Exportkredit har sedan ti-

digare kontor i Stockholm 
och Göteborg. Deras syfte 
är att erbjuda konkurrens-
kraftig finansiering i sam-
band med försäljningar, 
bland annat genom att er-
bjuda lån till utländska fö-
retag som vill köpa svens-
ka varor och tjänster. De 

jobbar även med att stödja 
industrins klimatomställ-
ning. Det nya Malmökon-
toret ska öppna senast vid 
årsskiftet, uppger bolaget. 

Info Express
hello@infoexpress.se
Källa: News Øresund

Svensk Exportkredits Malmö-kontor ska ha öppnat senast vid årsskiftet. 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. (STÄNGT I LUND LÖRDAGAR & SÖNDAGAR)
Besök oss gärna på www.hedbergs.se eller Facebook!

Bränsledeklaration blandad körning Ford Mondeo Elhybrid: 5,7-5,8 l/100km, CO2: 130-133g/km. (WLTP) Miljöklass Euro 6d TEMP. Garanti gäller 5 år eller 10 000 mil. Erbjudandet gäller Ford Mondeo Titanium kombi Elhybrid. Avvikelser kan förekomma. Rek. kampanjpriser gäller ordertecknade lagerbilar t o m 30/9 2021 och kan ej 
kombineras med andra erbjudanden eller avtal. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Med reservation för felskrivningar och prisändringar. *Månadskostnaden baserat på 1000 mil per år, max period 36 månader. Lokalt serviceavtal ingår. Kostnader för skatt, försäkring och vinterhjul tillkommer. Gäller lagerbilar. En rörlig leasingavgift, 
uppläggningskostnad 695 kr samt 60 kr i administrationsavgift tillkommer. 

FO R D  M O N D EO
KO M B I  E L H Y B R I D

Privatleasing från 2 995 kr/mån*

MONDEO
HYBRID

Grundutrustad med bl.a: 
• SYNC 3 med navigation 
• 17” aluminiumfälgare 
• P-sensorer fram & bak 
• Uppvärmbar vindruta 
• Takreling i krom 
• 2-zons klimatanläggning

Lunds arbete med hållbara transporter bäst i Sverige

5 000 p-platser i Köpenhamn byggs om 
till laddplatser för elbilar och hastigheten 
sänks med 10 km/h på flera gator

■ Sent på torsdagen (i 
den 9:e sept. 21 n.r.) nåd-
des politisk enighet om 
Köpenhamns budget för 
2022 och som innebär 
fortsatta klimatsatsningar. 
CO2-utsläppen ska mins-
kas genom att hastigheten 
sänks med 10 km/h på 

flera gator samtidigt som 
5 000 p-platser för bilar 
byggs om till 4 100 ladd-
platser för elbilar och 900 
p-platser för bilpooler. 
Dessutom utvidgas p-zo-
nerna i staden så att pend-
lare inte kan parkera gratis 
i utkanten för att sedan ta 

buss eller cykel till jobbet. 
Det rapporterar TV2Lorry. 
Budgeten innehåller också 
satsningar på barn, sårba-
ra, äldre och idrottsanlägg-
ningar.

Info Express
hello@infoexpress.se
Källa:  News Øresund

Arkivfoto: News Øresund

Under 2020 dog 1441 per-
soner i Sverige och 197 
personer i Skåne i själv-
mord. Det är sju gånger så 
många jämfört med döds-
fall i trafiken. Självmord 
är den vanligaste dödsor-
saken bland unga personer 
i åldrarna 15-24 år. Bris 
(Barnens rätt i samhället) 
årsrapport för pandemiåret 
2020 visar markant stora 
ökningar av samtal från 
barn om ångest, nedstämd-
het, familjekonflikter samt 
fysiskt och psykiskt våld. 
Folkhälsomyndighetens 
rapport, från april 2021, 

visar att grupper i befolk-
ningen som redan före 
pandemin hade sämre för-
utsättningar för god hälsa 
verkar ha drabbats hårdare 
av restriktionerna under 
pandemin. Exempelvis 
personer med funktions-
nedsättningar, få sociala 
kontakter eller personer 
utan sysselsättning. Även 
förutsättningarna för hälsa 
har förändrats under pan-
demin, exempelvis inställ-
da gruppterapier.

Från och med idag, på 
den internationella sui-

cidpreventionsdagen, vill 
sex modiga ambassadörer 
i Helsingborg berätta om 
sina personliga erfarenhet-
er av psykisk ohälsa och 
självmord, med hopp om 
att deras ord ska hjälpa nå-
gon annan. Berättelserna 
kommer främst att public-
eras på sociala medier och 
på sidan www.helsingborg.
se/vanskapsbankarna.

─ Det första steget till ett 
bättre mående är att våga 
fråga ”Hur mår du?”. 
Mod att våga berätta. Mod 
att våga stanna kvar och 

lyssna. Vi är så himla gla-
da och tacksamma att så 
många har ställt upp som 
ambassadörer, som genom 
sina berättelser faktiskt 
räddar liv, säger Linnea 
Hasslin, samordnare för 
suicidprevention i Hel-
singborgs stad.

Att prata om vårt psykiska 
mående är en avgörande 
start för att motverka att 
det som inte får hända hän-
der. Annette Ahlgren, am-
bassadör och metodstödja-
re på socialförvaltningen i 
Helsingborgs stad, drabba-
des själv av en depression 
mitt i livet. Hon som till 
synes hade allt planerade 
sitt självmord. Idag vet 
hon att det går att skapa sin 
egen lycka, även i stunder 
av mörker.

─ Man kan vara kraftlös 
men aldrig hjälplös. Även 
om det känns som om man 
befinner sig i ett svart hål 
så går det att komma till-
baka. Det finns hjälp runt 

omkring oss. En kollega 
sa en gång till mig: ”Men 
Annette, du har inte ett 
enda problem i världen, 
det ser man på dig”. Ingen 
har någon aning om vilka 
monster var och en av oss 
bär på, säger Annette.

─ Genom ambassadörer-
nas berättelser vill vi 
bemöta och korrigera 
vanliga och felaktiga fö-
reställningar kring psykisk 
ohälsa och självmord. Det 
går att hindra en person 
som bestämt sig för att av-
sluta sitt liv. Det går! Att 
prata om självmord kan 
inte ”väcka den björn som 
sover”. Tvärtom, säger 
Lina Andréasson, kommu-
nikationsstrateg på stads-
byggnadsförvaltningen i 
Helsingborgs stad.

De åtta gulmålade ”vän-
skapsbänkarna”, som 
finns på; Gröningen, Nor-
ra hamnen, Slottshagen, 
Skolängen, Stadsparken, 
Furutorpsplatsen, Gustav 

■ I Den vanligaste dödsorsaken bland unga personer i åldrarna 15-24 
år är självmord. Under 2020 dog 1441 människor i Sverige i själv-
mord, vilket är sju gånger så många jämfört med dödsfall i trafi-
ken. Rådande pandemi har bidragit till ökad psykisk ohälsa. Många 
människor isolerar sig, känner sig ensamma och mår allt sämre. Idag, 
den 10 september, är det den internationella suicidpreventionsdagen. 
Det vill Helsingborgs stad uppmärksamma genom att låta sex lokala 
ambassadörer dela med sig av sina personliga erfarenheter kring psy-
kisk ohälsa och självmord. Åtta så kallade ”vänskapsbänkar” i centra-
la Helsingborg har målats gula för att symbolisera psykisk ohälsa och 
uppmuntra till samtal mellan människor.

Adolfs torg och vid Cam-
pus, utgör en symbol för 
psykisk ohälsa och upp-
muntrar till samtal mellan 
människor. Den gula fär-
gen knyter an till det gul/
röda band som lanseras 
idag på den internationel-
la suicidpreventionsdagen 
av IASP (International 
Association for Suicide 
Prevention), med syfte 
att öka medvetenhet om 
självmord. ”Vänskapsbän-
karna” tillsammans med 
ambassadörernas berättel-
ser är ett samarbete mellan 
socialförvaltningen och 
stadsbyggnadsförvaltning-
en i Helsingborgs stad. 
Skanna och läs mer om 
projektet 

Info Express
hello@infoexpress.se

Källa: Helsingborgs stad

Lokala ambassadörer berättar om psykisk ohälsa 
och självmord

■ Øresundsbron vill se en 
omstart av regionen och 
bjuder alla BroPass-kun-
der som kör över bron att 
få en tur på köpet – upp 
till tre gånger – under pe-
rioden 1 september till 30 
november. Erbjudandet 
lanseras för att få tillbaka 
vanorna och lusten att be-
söka den andra sidan sun-
det, skriver Øresundsbron 
i ett pressmeddelande.

– Öresundsregionen ska 
vara en gemensam region, 
men har under pandemin 

splittrats upp i två. Vi be-
höver omstarta regionen 
och integrationen. Med 
vårt mest förmånliga er-
bjudande någonsin vill 
Øresundsbron bidra till 
en stärkt optimism och ett 
ökat resande som gynnar 
många, inte minst den hårt 
drabbade besöksnäringen, 
säger Linus Eriksson, vd 
på Øresundsbron.

Sedan coronapandemins 
början har trafiken över 
Öresundsbron minskat 
betydligt, men en viss 

återhämtning kan ses. Un-
der vecka 31 i början av 
augusti var trafiken 26 % 
lägre jämfört med i samma 
vecka 2019. Det innebar 
också att 65 % fler for-
don körde över bron under 
vecka 31 jämfört med för-
sta veckan i juni. Danmark 
tillåter nu alla som är fär-
digvaccinerade att resa in 
i landet och sedan i våras 
tillåts alla danskar att resa 
fritt in i Sverige.

Info Express
Källa:  News Øresund

Öresundsbron erbjuder fria resor för att omstarta 
regionen

Øresundsbron vill se en omstart av regionen och en återhämtning av resandet över sundet. Foto: News Øresund

■ För sjätte året i rad ham-
nar Lund högst upp i top-
pen när svenska kommu-
ners arbete med hållbara 
transporter rankas. Under 
en digital tillställning ti-
digare idag delades priset 
”Bäst på hållbara transpor-
ter” ut till Lunds kommun.

– Jag är väldigt stolt över 

att Lunds kommun åter får 
ta emot denna utmärkelse. 
Även om vi kommit långt 
så är det viktigt att hitta 
nya insatser för att minska 
transporternas miljöpåver-
kan. Rankingen visar att 
arbetet går åt rätt håll, sä-
ger Inga-Kerstin Eriksson 
(C), kommunalråd i Lunds 
kommun.

K o m m u n r a n k i n g e n , 
SHIFT, syftar till att in-
spirera till fortsatt arbete 
med att utveckla hållbara 
transportsystem. I under-
sökningen bedöms flera 
olika områden och Lunds 
kommun placerar sig högt 
inom samtliga. Under se-
nare år har Lund förbättrat 
sina resultat inom fram-

för allt trafiksäkerhet och 
minskad användning av 
fossila bränslen i den kom-
munala verksamheten.
Enligt Per Eneroth, gatu- 
och trafikchef vid Lunds 
kommun, kan framgången 
förklaras av att kommunen 
under många år haft tyd-
liga riktmärken att arbeta 
mot. Kommunens strategi 

för hållbara transporter, 
LundaMaTs, och en bred 
politisk enighet har möj-
liggjort ett långsiktigt ut-
vecklingsarbete i samver-
kan med andra. Samtidigt 
finns det mycket kvar att 
göra menar Per:

– För att kunna nå våra 
miljömål behöver vi se till 
att möjliggöra och inspire-
ra till beteendeförändring 

bland flera stora grupper 
i samhället. Att utveckla 
Lunds transportsystem och 
förändra människors mo-
bilitetsmönster kommer 
kräva mycket av många.

Info Express
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Källa:  Lunds kommun

Ambassadörer sittandes från vänster: Fanny, Joakim och Rebecca. Ambassadörer stående från vänster: Åsa och Annette. Ambassadören Ulrike saknas på bilden. Foto/källa: Helsingborgs stad.
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Angivna  erbjudanden gäller t.o.m. 2021-11-21. För öppettider och info 
om vår hantering av Covid-19 se:  www.g lasogonmagas inet .se

50% jubileumsrabatt!
Vi firar vårt 25-åriga samarbete 
med Scandinavian Frames med 
att lämna 50 % rabatt på hela 
deras bågsortiment. Passa på!

PREMIÄR!

Grön höstnyhet med pris från 1395 kr

Läsglasögon 
på köpet!
Köper du progressiva 
glasögon nu, så bjuder 
vi på ett par läsglasögon 
i dina styrkor samt 
synundersökning.

Värde 1595:-Mer information 
i butiken.

Kostnadsfri synundersökning vid köp av kompletta glasögon! Värde 395:-
Synundersökningen utförs av leg. optiker. Boka synundersökning på www.glasogonmagasinet.se

Designade med 
   planeten i åtanke.

Malmö Södra Förstadsgatan 121 Telefon: 040-828 88
Lund Lilla Tvärgatan 7, Tel: 046-13 99 98  Landskrona Östergatan 12, Tel: 0418-41 18 30 

Helsingborg  Bruksgatan 25, Tel: 042-18 38 88
Kvalitet och service till rätt pris

■ Den ekonomiska återhämtningen ligger bakom de nordiska länderna – istället är riskerna nu förknippade med brist på arbetskraft och 
insatsvaror, överhettning samt en globalt sett låg vaccinationsgrad. Det framgår av Swedbank och Nordeas nya prognoser för ekonomin 
som presenterats de senaste dagarna.

Nya ekonomiska prognoser: Arbetskraftsbrist och 
dämpade bostadspriser väntas framöver

Den förväntade BNP-till-
växten för 2021 har från 
både Swedbanks och 
Nordeas håll reviderats 
upp något för både Sverige 
och Danmark sedan de 
senaste rapporterna i maj. 

Samtidigt har den danska 
ekonomiska tillväxten ne-
dreviderats för 2022.

Den snabba ekonomiska 
återhämtningen under vå-
ren och sommaren har nu 

övergått till en ny mognare 
fas där nya risker förknip-
pade med en ekonomisk 
överhettning börjar synas. 
I både Sverige och Danmark 
är antalet lediga jobb re-
kordmånga och företag 

varnar för svårigheter att 
hitta rätt arbetskraft.

Stängda hamnar i Kina och 
fortsatta nedstängningar 
i delar av världen gör det 
fortfarande svårt att få fram 

insatsvaror i tid, vilket sak-
tar ner den ekonomiska 
uppgången globalt. Även 
den på flera håll låga vacci-
nationsgraden globalt som 
kan leda till nya mutationer 
och nedstängningar, ses 

som en risk för ekonomin.
Det senaste årets stora pri-
sökningar på bostadsmark-
naden i både Sverige och 
Danmark väntas mattas av 
under 2022.

Swedbank Economic Out-
look presenterades den 27 
augusti och Nordea Eco-
nomic Outlook presen-
terades den 1 september. 
(News Øresund)
Prognos ekonomisk till-
växt (BNP) – inom paran-
tes tidigare prognos
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■ Borde Norden ställa sig bakom kravet på en internationell lag som 
kriminaliserar storskalig miljöförstörelse? Förslaget har väckts, och 
diskuterades av nordiska parlamentariker i Hållbarhetsutskottet under 
deras septembermöte.
Att låta den internatio-
nella brottmålsdomsto-
len i Haag inte bara åtala 
misstänkta för krigsför-
brytelser och folkmord, 
utan också för storskaliga 
miljöbrott, är en idé som 
väcktes redan för 50 år 
sedan.

Nu är iden om ett interna-
tionellt ekocidbrott aktuell 
igen – mot bakgrund av 
krisen för klimatet och den 
biologiska mångfalden.   

Världen skulle lyssna

-    Miljö- och klimatfrå-
gorna är idag inte läng-
re en side-business utan 
en central del av allt be-
slutsfattande. Allt fler 
världsledare har insett 
att det kräver en ambiti-
ös lagstiftning som sätter 
planeten före kortsiktiga 
vinster. Norden har re-
dan visat att ekonomisk 
utveckling är möjlig med 
förhållandevis stark mil-
jölagstiftning. Världen 
kommer därför att lyssna 
på oss om vi fullhjärtat 
lyckas driva frågan om 

internationell ekocidlag-
stiftning, säger Simon 
Holmström, parlamenta-
riker på Åland och en av 
dem som väckt förslaget. 

Unga nordbor kräver 
ekocidbrott
Det diskuteras även inom 
EU, påven Franciscus och 
Frankrikes president Ma-
cron talar för. FN:s general-
sekreterare har uttalat sitt 
stöd och under sommaren 
har en internationell grupp 
av jurister jobbar med en 
definition av ekocidbrott. 

”Ett internationellt miljöbrott skulle vara en stark signal”

När ungdomsnätverket 
Nordic Youth Biodiversity 
Network i våras lämnade 
sina rekommendationer 
till FN:s förhandlingar om 
ett nytt avtal för biologisk 
mångfald, var ett interna-
tionellt ekocidbrott ett av 
förslagen. 

Modell-lag för EU
Ledamöterna i det nord-
iska hållbarhetsutskottet 
hade bjudit in den italien-
ska juristen Fausto Pocar, 
som på initiativ från Euro-
pean Law Institute arbetar 
med att få erkänt ekocid 
som ett brott vid den inter-
nationella brottmålsdom-
stolen och att ta fram en 
”modell-lag” för EU.  

-    Signalverkan av ett in-
ternationellt ekocidbrott 
skulle vara mycket stort. 
Men man ska vara med-
veten om att det tar tid att 
förverkliga. Därför är det 
viktigt att också EU och 
medlemsländerna får en 
lagstiftning om ekocid. 
Är det något miljö- och 
klimatforskarna säger just 
nu, så är det att vi måste 
arbeta mycket snabbt för 
att rädda miljön och kli-
matet, sa Fausto Pocar.

Vill ha mer kunskap
Utskottet var inte på sitt 
möte den 7 september be-
rett att ställa sig bakom 
förslaget om att Norden 
bör verka för att ekocid 

blir ett internationellt 
brott, ledamöterna ville ha 
mer kunskap och beslöt att 
organisera ett minisemi-
narium.  

Förslaget väcktes av Re-
becka Le Moine, Sverige, 
och Simon Holmström, 
Åland, och finns att läsa 
nedan:
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■ En 5 miljarder euro stor EU-fond ska stödja människor, företag och 
länder som drabbats av det brittiska EU-utträdet.

Så ska EU mildra effekterna av Brexit

När övergångsperioden 
för det brittiska utträdet 
tog slut den 31 Decem-
ber markerade det också 
slutet för den fria rör-
ligheten för människor, 
varor, tjänster och kapi-
tal mellan EU och Stor-
britannien och Nordir-
land, vilket drabbade 
människor, företag och 
myndigheter på båda sid-
or hårt både socialt och 
ekonomiskt.

För att hjälpa europé-
erna att anpassa sig till 
förändringarna, enades 
EU:s ledare i juli 2020 
om att skapa brexitjuste-
ringsreserven, en 5 mil-
jarder euro stor fond som 
ska betalas ut till år 2025. 
EU-länderna ska börja ta 
emot stöd från och de-
cember 2021 från reser-
ven efter parlamentets 
godkännande. Ledamö-
terna ska rösta om reser-
ven vid sin plenarsession 
i september.

Hur mycket pengar 
kommer Sverige och de 
olika länderna att få?
Fonden ska hjälpa alla 
EU-länder, men planen 
är att de länder och sek-

torer som drabbats värst 
av brexit ska få det störs-
ta stödet. Irland toppar, 
följt av Nederländerna, 
Frankrike, Tyskland och 
Belgien.

Tre faktorer tas i beak-
tande för att fastställa be-
loppet för varje land: hur 
stor betydelsen handeln 
med Storbritannien har, 
värdet av fisk som fiskas 
i den exklusiva brittiska 
ekonomiska zonen och 
storleken på befolkning-
en som lever i de mari-
tima regioner som ligger 
närmast Storbritannien.

Vad kan finansieras av 
reserven?
Bara särskilt fastställda 
åtgärder för att tackla de 
negativa konsekvenserna 
av de brittiska EU-utträ-
det har rätt till finansie-
ring. De kan omfatta:

investeringar i sysselsätt-
ningsskapande, inklusive 
kortsiktiga arbetspro-
gram, kompetensutveck-
ling och vidareutbildning.
återintegrering av 
EU-medborgare som 
lämnat Storbritannien 
som ett resultat av brexit.

stöd för företag (särskilt 
små och medelstora före-
tag), egenföretagare och 
lokala samhällen.
bygga tullfaciliteter och 
att säkra fungerande 
gränser, fytosanitära- och 
säkerhetskontroller
certifierings- och licen-
sieringssystem
Fonden ska täcka kostna-
der som uppkommit mel-
lan den 1 januari 2020 
och den 31 december 
2023.

Fiske- och banksektorer
Nationella regeringar kan 
bestämma hur mycket 
pengar som ska gå till 
varje område. Men länder 
som är beroende av fiske 
i den brittiska exklusiva 
ekonomiska zonen mås-
te avsätta ett minimibe-
lopp av sin nationella 
tilldelning till småskaligt 
kustnära fiske, liksom till 
lokala och regionala sam-
hällen som är beroende 
av fiskeverksamhet.

Finans- och banksektorer 
som kan gagnas av brexit 
är undantagna.
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Kommissionsordförande 
Ursula von der Leyen inled-
de sitt andra tal om tillstån-
det i Europeiska unionen 
med att betona att under 
den största globala hälso-
krisen på ett århundrade, 
den djupaste ekonomiska 
krisen på flera årtionden 
och planetens allvarligaste 
kris någonsin ”valde vi att 
jobba tillsammans. Som 
ett Europa. Och det kan 
vi känna oss stolta över”. 
Hon betonade att Europa är 
bland de ledande i världen 
när det gäller vaccinations-
grad, samtidigt som EU 
delar med sig av hälften av 
sin vaccinproduktion med 
resten av världen. Nu gäller 
det att påskynda de globa-
la vaccinationsinsatserna, 
fortsätta arbetet i Europa 
och förbereda sig väl för 
framtida pandemier.

När det gäller framtiden 
konstaterade hon att det 
digitala området är avgö-
rande och tillkännagav en 
ny rättsakt om europeiska 
halvledarchip för att koppla 
samman europeisk forsk-
ning i världsklass, Europas 
kapacitet att utforma och 

testa komponenter och sä-
kerställa samordning av 
investeringar i halvledare 
på europeisk och nationell 
nivå. Angående klimat-
förändringarna klargjorde 
Ursula von der Leyen att 
” eftersom de orsakas av 
människan kan vi göra nå-
got åt dem”. Hon framhöll 
att EU med den europeiska 
gröna given var den första 
större ekonomin att skapa 
omfattande lagstiftning på 
detta område. Kommis-
sionsordföranden lovade 
också mer stöd till utveck-
lingsländer genom en för-
dubbling av anslagen för 
biologisk mångfald och yt-
terligare fyra miljarder euro 
för klimatfinansiering fram 
till 2027 för att stödja dessa 
länders gröna omställning.

När hon talade om utri-
kes- och säkerhetspolitik 
efterlyste hon en europeisk 
politik för cyberförsvar och 
en ny rättsakt om europeisk 
cyberresiliens. Hon tillkän-
nagav också ett toppmöte 
om Europas försvar som 
ska hållas under det kom-
mande franska ordförande-
skapet i rådet.

Manfred WEBER (EPP, 
Tyskland) pekade på de 
sociala och ekonomiska 
konsekvenserna av covid-
19-krisen och sa att Europa 
brådskande måste skapa 
nya arbetstillfällen, även 
inom hälsosektorn där EU 
är ledande med covid-19-
vaccin. Han efterfrågade 
också ett nödprogram för 
handel mellan EU och USA 
för transport, rörlighet och 
den digitala sektorn samt 
en plan för att minska by-
råkratin. Det europeiska 
försvaret bör stärkas med 
en snabbinsatsstyrka och 
Europol bör omvandlas till 
ett europeiskt FBI, avsluta-
de han.

Iratxe GARCÍA (S&D, 
Spanien) gjorde en positiv 
bedömning av EU:s kamp 
mot pandemin och dess 
konsekvenser: 70 procent 
av befolkningen är vaccine-
rad, den fria rörligheten är 
återigen återställd och med-
len från återhämtningsin-
strumentet NextGeneratio-
nEU har redan börjat delas 
ut”. Omställningen till en 
grön ekonomi är också på 
rätt spår, tillade hon, men 

Tillståndet i EU: kampen mot covid-19, återhämtning, 
klimat och utrikespolitik

”vi har inte gjort tillräck-
ligt för att garantera med-
borgarnas välbefinnande”. 
Iratxe García konstatera-
de att krisen har förvärrat 
ojämlikheterna och drabbat 
de mest utsatta hårdast.

Dacian CIOLOŞ (Renew 
Europe, Rumänien) bekla-
gade sig över att kommis-
sionen alltför ofta har be-
drivit diplomati med rådet 
i stället för att bedriva po-
litiskt beslutsfattande med 
Europaparlamentet. Han 
betonade att de europeiska 
värdena är grunden för Eu-
ropeiska unionen och upp-
manade kommissionen att 
börja tillämpa EU:s villkor-
lighetsordning för skydd av 
budgeten och rättsstatsprin-
cipen - som trädde i kraft 
för nästan ett år sedan men 
aldrig tillämpats - för att 
sluta finansiera illiberala 
tendenser i många delar av 
Europa där rättsväsendets 
oberoende urholkas, jour-
nalister mördas och minori-
teter diskrimineras.

Philippe LAMBERTS (De 
gröna/EFA, Belgien) kräv-
de större klimatambitioner: 
”Snabbare, högre, starkare: 
det är hög tid att tillämpa 
de olympiska målen på våra 
ansträngningar för att räd-
da planeten”. Han krävde 
också förändringar inom de 

finanspolitiska- och sociala 
systemen för att garantera 
ett värdigt liv för alla. När 
det gäller utrikespolitiken 
konstaterade Philippe Lam-
berts att det är bara genom 
delad suveränitet som EU 
kan bli en ”tungviktare” på 
världsscenen och klargjor-
de att ”Fästning Europa” 
aldrig kommer att bli en 
respekterad geopolitisk ak-
tör. Han beklagade slutligen 
att EU-ländernas främsta 
oro gällande Afghanistan 
är huruvida någon afghansk 
flykting skulle sätta sin fot 
på europeiskt territorium.

EU:s medborgare behö-
ver inga ståtliga tal, de vill 
bara ”bli lämnade i fred”, 
sa Jörg MEUTHEN (ID, 
Tyskland). Han kritiserade 
kommissionens planer på 
”enorma utgifter” - för den 
europeiska gröna given, för 
återhämtningsfonden och 
för klimatplanerna fram till 
2030, som medborgarna i 
slutändan måste betala för. 
Han varnade för den väx-
ande byråkratin, beklagade 
omställningen till grön en-
ergi och efterfrågade mer 
kärnkraft.

Raffaele FITTO (ECR, Ita-
lien) varnade för att åter-
hämtningsinstrumentets 
medel på egen hand ”inte 
räcker till” och krävde en 

reform av stabilitetspak-
ten. Han efterfrågade ock-
så en ändring av reglerna 
för statligt stöd och en mer 
autonom handelspolitik. 
”Miljöomställningen kan 
inte hanteras utan att man 
tar hänsyn till vad som 
händer i världen och sär-
skilt konsekvenserna för 
vårt produktionssystem”, 
la han till. När det gäller 
rättsstatsprincipen och Po-
len fördömde Raffaele Fitto 
”ett politiskt diktat från en 
majoritet som inte respek-
terar de enskilda ländernas 
befogenheter”.

Enligt Martin SCHIR-
DEWAN (The Left-grup-
pen, Tyskland) har Ursula 
von der Leyen berömt sig 
själv men inte levererat 
några lösningar på dagens 
problem. Han krävde att pa-
tentskyddet för vacciner ska 
tas bort och beklagade att 
de tio rikaste miljardärer-
na i Europa har ökat sina 
förmögenheter ytterligare 
under pandemin samtidigt 
som vart femte barn i EU 
växer upp i eller riskerar att 
drabbas av fattigdom.

Info Express
hello@infoexpress.se

Källa: Europaparlamentet

Brexitjusteringsmekanismen fördelat per land 

■ På onsdagen (den 15:e sept. 2021 n.r.) frågade parlamentsle-
damöterna - i den årliga debatten om tillståndet i Europeiska 
unionen - ut kommissionens ordförande Ursula von der Leyen 
om EU:s mest omedelbara utmaningar.

I debatten om tillståndet i EU fokuserade ledamöterna på EU:s hantering av covid-19-krisen och de kommande utmaningarna
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Tidigare forskning visar 
att för lite sömn leder till 
ökad risk för sjukdomstill-
stånd som hjärt- och kärl-
sjukdomar, diabetes och 
fetma. I många fall miss-
tänker forskarna att det är 
sjukdomen som ger upp-
hov till sömnstörningar, 
men det kan också vara så 
att brist på eller för mycket 
sömn bidrar till att en per-
son blir sjuk.

I en ny studie har en fors-
kargrupp vid Lunds och 
Uppsala universitet studer-
at sambandet mellan sömn 
och biomarkörer som se-
dan tidigare kopplats till 
kardiometabola sjukdomar 
som hjärt- och kärlsjukdo-
mar och typ 2-diabetes.

Komplext mönster 
bakom

Forskningen behöver få 
mer kunskaper om kopp-
lingen mellan sömnstör-
ningar och olika kardio-
metabola sjukdomar.

– Vi vet sedan tidigare att 
det finns proteiner eller 
bio- markörer i blodet som 
är starkt kopplade till kar-
diovaskulära och metabola 
sjukdomar. Det här är en 
av de första studierna där 
man tittar på sambandet 
mellan biomarkörer och 
sömnstörningar för att se 
om det sambandet hål-
ler. Det finns ett oerhört 
komplext mönster bakom 
sjukdomsutvecklingen. Vi 
hoppas kunna bidra med 
en pusselbit, säger Sölve 
Elmståhl, professor i geri-
atrik och koordinator vid 
EpiHealth vid Lunds uni-
versitet.

Stor befolkningsstudie 
till hjälp

I den nya studien har 
man använt data från det 
strategiska forsknings-
området EpiHealth och 
befolkningsstudien av 25 
000 personer 45 till 75 år 
bosatta i Malmö och Upp-
sala där analys gjorts på 
blodprov förvarade i en 

biobank från 2 430 perso-
ner och som svarat på frå-
gor om sin sömn. Cirka 90 
procent av deltagarna hade 
en normal sömn, medan 8 
procent sov mindre än sex 
timmar per natt och 4 pro-
cent mer än nio timmar.

Med hjälp av skräddar-
sydd ny teknik kan man 
idag studera många pro-
teiner i blodplasma samti-
digt. I studien undersöktes 
243 olika proteiner kopp-
lade till kardiometabola 
sjukdomar. Fem av prote-
inerna – follistatin (FS), 
matrix metallopeptidase 9 
(MMP9), urokinase recep-
tor (UPAR), adrenomedul-
lin (ADM) och kidney 
injury molecule (KIM) 
– stod ut i studien och 
visade upp ett u-format 
samband med sömntiden. 
Vid lite sömn var nivåerna 
av biomarkörerna höga, 
men minskade vid normal 
sömn för att öka igen vid 
mer än nio timmars sömn. 
När datan återges ser kur-
van ut som ett u.

Långsiktig forskning

Sedan tidigare har fors-
kare konstaterat ett sam-
band mellan proteinerna 
MMP9, FS och UPAR och 
inflammatorisk aktivitet i 
hjärtat. Biomarkören KIM 
har kopplats till hjärtats 
funktion, medan protei-
net ADM har kopplats till 
sömnapné och till risken 
för att drabbas för hjärtin-
farkt.

– Resultaten från vår tvär-
snittsstudie faller väl in 
med det som visats i tidi-
gare publikationer. Vi har 
kandidater som kan förkla-
ra tänkbara mekanismer 

till hur olika kardiometa-
bola sjukdomar utvecklas 
men vi behöver konfirme-
ra det i studier som sträck-
er sig över 10-15-20 år och 
vid upprepade mätpunkter 
se om personerna utveck-
lar ett sjukdomstillstånd, 
berättar Sölve Elmståhl 
och fortsätter:

– Är sömnstörningarna 
upphovet till att protein-
markörerna förändras? 
Vad är hönan och vad är 
ägget? Det är sannolikt 
inte en enskild mekanism 
utan multipla mekanismer 
som bidrar till sjukdoms-
utvecklingen.

■ I en ny studie har forskare vid Lunds och Uppsala universitet sett ett 
tydligt samband mellan hur länge man sover och ett antal biomarkörer 
kopplade till kardiometabola sjukdomar, som hjärt- och kärlsjukdomar 
och typ 2-diabetes.
– Med en ökad kunskap om själva mekanismerna för utveckling av 
sjukdom ökar möjligheterna för en mer specifik och riktad behandling, 
säger Sölve Elmståhl, en av forskarna bakom studien.

Timmarna du sover betyder mer än du tror

Vad kommer den här 
forskningen leda till om du 
ser framåt?

– Detta är ett exempel på 
samverkan mellan forska-
re från Lund och Uppsala 
universitet som framför 
allt är inriktad på förståelse 
av vilka mekanismer som 
leder till utvecklingen av 
sjukdomar. Men jag hopp-
as att den i framtiden kan 
vara en del i utvecklingen 
av bättre behandlingar och 
nya läkemedel.
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■ Hallå där Alexander Rozental, lektor vid institutionen för psykologi 
som skrivit självhjälpsboken ”Bättre än perfekt” om perfektionism.
Varför behövs en sådan bok?

”Det finns kopplingar mellan perfektionism och 
psykisk ohälsa”

– Den behövs för att många 
kan känna igen sig i det här 
problemet, men inte har 

funderat över om det är en 
vana eller en del av vår per-
sonlighet. Och det finns stu-

dier som kopplar perfektio-
nism till psykisk ohälsa när 
det går över en gräns.

Är det inte bra att strä-
va efter att göra så bra 
ifrån sig som möjligt?
– Om kraven är så högt 
ställda att de leder till en 
överdrift i tid och enga-
gemang och går ut över 
andra saker är det ett pro-
blem. Det är bra att sträva 
efter att göra något så bra 
som möjligt, men när det 
sker på bekostnad av an-
nat så kan man fundera 
över vad det här leder till 
på längre sikt.

Vad menar du när du 
talar om perfektionism?
– Till vardags pratar man 
om perfektionism som en 
strävan efter fulländning 
eller att göra något så bra 
som möjligt, men inom 
psykologin tänker vi mer 
på de negativa effekterna 
av att känna att man mås-
te genomföra allt perfekt. 
En perfektionist lägger 
större den av sitt egenvär-
de på att vara bäst inom 
något, till exempel vara 
bäst på jobbet eller vara 
på topp i familjen, ofta på 
bekostnad av något annat 
i livet.

Är det här ett problem 
som ökat?
– Ja, det finns en intres-
sant studie där man följt 

olika generationer. Stu-
denter i Storbritannien 
och USA har fått svara på 
frågor om hur de upplever 
kraven på perfektionism 
och där ser man att det har 
ökat med varje generation 
sedan 1980-talet. Många 
tror att orsaker kan vara 
konkurrensen på arbets-
marknaden, tuffare krav 
på universiteteten och att 
samhället har högre krav 
än för 40 år sedan. Vi har 
också den konstanta jäm-
förelsen med andra via 
sociala medier som kan 
bidra till att fler upplever 
krav på perfektionism.

Är det skillnad på kvin-
nor och män?
– Majoriteten som söker 
hjälp är kvinnor. Det kan 
vara så att kvinnor iden-
tifierar problemen och det 
kan vara så att det finns 
skillnad i vilka krav som 
ställs på kvinnor och män

Varför är det intressant 
att forska om perfekti-
onism?
– Det tillhör de här kate-
gorierna av problem som 
är vardagliga, sådant som 
människor kan uppfatta 
som svårt och som leder 
till problem men inte di-
agnostiseras. Vi har på-

gående forskning på om-
rådet. Förra hösten fick 
personer testa ett själv-
hjälpsprogram där delta-
garna fick hjälp av våra 
psykologer. Nu håller vi 
på med datainsamling för 
att undersöka hur det här 
fungerar på lång sikt.
 
FYRA TIPS FÖR DIG 
MED PERFEKTIONISM
Våga utmana dig själv och 
din rädsla när du märker 
att perfektionismen kick-
ar igång. Gör tvärtom vad 
du brukar.
Träna upp förmågan att 
uppmärksamma när det 
går bra. För dagbok över 
sådant som gick vägen.
Försök göra något åt dina 
självkritiska tankar. Hur 
skulle du prata till en vän 
som börjar bli självkri-
tisk? Skifta perspektiv.
Försök hitta balans i till-
varon. Gör en tankeöv-
ning där du tänker på 
vem du är och vad du är 
värd? Är det bara baserat 
på dina studier eller arbe-
te eller baserar du det på 
flera olika faktorer.
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Alexander Rozental, vid institutionen för psykologi, vill med sin bok hjälpa människor som är perfektionister och mår 
dåligt av det. Foto/bild: André Rozental

■ En fysiskt aktiv livsstil kan minska risken att drabbas av ångestsjukdomar. Det visar en ny studie från Lunds universitet som följt 
närmare 400 000 svenskar, hälften av dem Vasaloppsåkare. Fynden stödjer de satsningar som nu görs i samhället för att minska 
psykisk ohälsa. Forskarna undersökte även själva prestationsförmågans betydelse för att utveckla ångest.

Den psykiska ohälsan ökar 
i samhället och i ett försök 
att stävja denna trend sat-
sar regeringen bland annat 
på få svenskarna att röra 
på sig mer. Ny forskning 
från Lunds universitet be-
kräftar att just fysisk aktivi-
tet kan vara rätt väg att gå.

– Våra fynd stödjer sam-
hällets satsningar för att 
få bukt med ångestsjuk-
domar. Studien synliggör 
vikten av att fortsätta öka 
vår kunskap om hur en 
fysisk aktiv livsstil sam-
verkar med andra fakto-
rer för att främja psykiskt 
välmående, säger Tomas 
Deierborg, professor i ex-
perimentell fysiologi, som 
lett studien.

I studien följdes nästan 
200 000 personer som åkt 
Vasaloppet. Dessa match-
ades för samma ålder och 
kön med lika många kon-
troller från övrig befolk-
ning. Därefter följde fors-
karna samtliga individer 
med utdrag från patient-
registret över registrera-
de ångestdiagnoser under 
upp till 21 års tid.

–Vasaloppsåkarna hade 

nästan 60 procents lägre 
risk att utveckla ångest-
sjukdom jämfört med den 
övriga befolkningen. Sam-
bandet fanns bland både 
män och kvinnor. Även 
om alla som utvecklade 
ångest de första fem åren 
exkluderades kvarstod 
sambandet, säger Martina 
Svensson, försteförfatta-
re till den vetenskapliga 
artikeln som nu public-
eras i den vetenskapliga 
tidskriften Frontiers in 
Psychiatry.

Hon och Tomas Deierborg 
menar att resultaten moti-
verar fortsatta satsningar 
på forskningsområdet. På 
sikt kommer det förhopp-
ningsvis att gynna folk-
hälsan och därmed frigö-
ra resurser för ytterligare 
studier.

–Fördelen med denna typ 
av epidemiologisk studie 
är att man med relativt 
enkla medel kan upptäcka 
tydliga mönster, som ver-
kar spela roll på gruppnivå 
i befolkningen, och på så 
vis ringa in och fokusera 
på vad man ska undersö-
ka vidare i mindre om-
fattande studier för att få 

mer kunskap om vad som 
verkligen orsakar mer el-
ler mindre ångest, förkla-
rar Martina Svensson.

Prestationsförmågan spe-
lar roll för kvinnor
Bland skidåkarna under-
söktes också om presta-
tionsförmågan, det vill 
säga hur snabbt man körde 
sitt lopp, påverkade risken 
att utveckla ångest. Det vi-
sade det sig att på grupp-
nivå hade de snabbaste 
kvinnliga skidåkarna en 
nästan dubbelt så stor risk 
att utveckla ångest jämfört 
med de som åkte långsam-
mast. Trots det hade de 
snabbaste kvinnorna fort-
farande lägre risk jämfört 
med den övriga icke-skid-
åkande befolkningen. Hos 
männen fanns ingen sådan 
koppling.

– Det finns flera studier 
som visar att en fysiskt 
aktiv livsstil kan mins-
ka risken att drabbas av 
ångest. Vad vi ser i denna 
studien är att bland aktiva 
kvinnor verkar även den 
fysiska prestationsförmå-
gan spela in och att väldigt 
hög prestationsförmåga 
inte nödvändigtvis är det 

Aktiv livsstil kan minska risken att drabbas av ångest

mest fördelaktiga, även 
om det fortfarande ver-
kar bättre än väldigt låg 
aktivitet. Det viktiga här 
är att poängtera att även 
de snabbaste kvinnliga 
åkarna hade en lägre risk 
för ångest jämfört med 
kvinnorna i övriga befolk-
ningen, så alla grupper bör 
uppmuntras till en fysiskt 
aktiv livsstil, säger Marti-
na Svensson.

Den högre risken att drab-
bas av ångest hos de snab-
baste kvinnliga skidåkar-
na försvann om de som 
utvecklade ångest de för-
sta fem åren exkluderades. 
Detta tyder på att det inte 
behöver vara den fysiska 
träningen i sig som ledde 
till sämre psykisk hälsa 
i den här gruppen, utan 
kanske snarare att den 
höga träningsnivån sam-
tidigt kan vara kopplad 
till andra drivkrafter och 
personlighetsdrag som 
inte gynnar den mentala 
hälsan, menar forskarna 
bakom studien.

– Studien kan inte slå fast 
någotdera, men den pe-
kar på att faktorer kopp-
lade till prestationsnivå 

kan ha lika stor inverkan 
på det psykiska måendet 
som den fysiska aktivite-
ten i sig. Dessa aspekter 
behöver undersökas mer 
ingående med avseende på 
kopplingen mellan fysisk 
aktivitet och psykisk häl-
sa, i synnerhet hos kvin-
nor, säger Martina Svens-
son och fortsätter:

– Andra studier tyder på 
att just utomhusträning 
kan ge en extra fördel för 
det psykiska välbefin-
nandet med den lugnande 

naturen och högre ljusex-
poneringen. Vi undersö-
ker inte någon av dessa 
aspekter i vår studie. Dä-
remot visar studier som 
undersökt annan typ av 
fysisk aktivitet än just vin-
tersport liknande resultat. 
Därför är det troligt att 
anta att det är den fysiska 
aktiviteten i sig som är det 
viktiga.
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■ Vattenbrist förekommer allt oftare på grund av klimatförändringarna. Samtidigt finns geopolitiska och ekonomiska intressen som samspelar
med en allt högre efterfrågan på tillgången till sötvatten och hotar att leda till vattenkonflikter på olika delar av världen.

Den globala uppvärm-
ningens roll (och övriga 
miljöproblem)
Omkring år 2025 kom-
mer uppskattningsvis två 
tredjedelar av världens be-
folkning att få uppleva de 
negativa konsekvenserna 
av vattenbrist enligt orga-
nisationen World Wildlife 
(WWF). Sötvattnets säll-
synthet (ca 3% av jordens 
vatten) bidrar till att bara 
en liten andel av vattnet 
kan konsumeras teoretiskt 
sett. Av det utgör dricks-
vattnet lite mindre än 1% 
av vattnet som kan kon-
sumeras i praktiken, ef-
tersom två tredjedelar av 
sötvattnet finns infryst i 
glaciärer eller som på an-
dra platser som inte finns 
nära ytan. Detta bidrar 
till ett stort tryck på vatt-
net som finns tillgängligt 
och på olika vattensys-
tem, främst de som ligger 
bakom bevattning, över 
hela världen. WWF påstår 
även att agrikulturen an-
vänder 70% av allt sötvat-
ten som finns tillgängligt, 
men att 60% av vattnet i 
bevattningssystem går till 
spillo på grund av ineffek-
tiv användning och vat-
tenläckor. 

Allvarsamheten i proble-
met kan understrykas med 
uppskattningen att 350 
miljoner fler människor i 
städer kommer att lida av 
vattenbrist från svår torka 
vid en uppvärmning på 
1,5 grader Celsius, vilket 
redan kan hända nästan år 

enligt en artikel från DW 
(Deutsche Welle). 

Det finns flera miljöpro-
blem kopplade till vatten 
och därmed olika sorters 
problem som leder till 
minskad tillgång till rent 
vatten. Vissa av proble-
men kopplas till klimat-
förändringarna och till 
utsläppen, som medverkar 
indirekt i vattentillgången. 
De resterande problemen 
som uppstår är nedsmut-
sat vatten som försvårar 
tillgången till dricksvatten 
och rent vatten som kan 
användas till bland annat 
odlingar. Det andra pro-
blemet har ett direkt infly-
tande på vattenåtkomsten. 

Det första problemet orsa-
kas av en rad faktorer som 
kan kopplas till den glo-
bala uppvärmningen  till  
följd av förändrade väder-
mönster och mer intensiva 
väderfenomen som torka. 
Dessa ökar i sin tur risken 
för undernäring kopp-
lad till vattenbrist enligt 
DW (Deutsche Welle). 
Det kommer även att bli 
vanligare med värmepe-
rioder och en mer ojämn 
fördelning av nederbörd 
framöver om den globala 
uppvärmningen fortsätter 
som det gör för stunden, 
enligt NASA. Detta på-
verkar i sin tur samhället, 
eftersom värme- respekti-
ve regnperioder kan inten-
sifiera och leda till torka 
eller översvämningar på 
platser där det ursprungli-

gen var ovanligt och för-
värra situationen där det 
förekom sedan tidigare. 
Detta försvårar möjlig-
heten att dels bevara och 
samla in vatten och dels 
kunna planera vattenför-
brukningen inför framti-
den. 

Det andra problemet är 
mer komplicerat och 
svårare att spåra. Detta 
inträffar pga utsläpp av 
kemikalier i eller nära 
vattendrag och vattenytor. 
Föroreningen kan inträffa 
pga pesticider och gödsel 
som läcker från odlingar, 
obehandlat avloppsvatten 
med hälsoskadliga bak-
terier från avföring och 
kemikalier från industrier, 
enligt WWF. Dessa fakto-
rer påverkar vattnets skick 
kort- och långsiktigt. 
Dessutom finns det en 
risk för att kemikalier som 
läcker ut i naturen även 
hamnar ned i grundvatten 
efterhand som de hamnar 
djupare ned i marken, ef-
tersom inte alla miljöskad-
liga kemikalier kan brytas 
ned fort. När kemikalier är 
fria i marken ökar risken 
för att andra vattendrag 
blir förorenade.

De globala, politiska, 
ekonomiska och geogra-
fiska problemen
Vattenbristen på vissa 
platser i sig är visserligen 
ett problem, men vatten-
bristen kan lätt spilla över 
i vattenkonflikter om si-
tuationen eskalerar. I ett 

Vattenbristens konsekvenser

par intervjuer har BBC 
tydliggjort att tillgången 
till rent dricksvatten inte 
alltid är säker, på grund av 
säkerhetsskäl. Ali al-Sadr 
såg folk som protestera-
de skjutas av polis innan 
han lyckades lämna sitt 
hemland Irak. “När jag 
protesterade tänkte jag 
inte på vad som låg bakom 
det hela. Jag ville bara ha 
någonting att dricka”. Det 
finns fler fall av människor 
som har sett andra råka 
illa ut för att de protesterar 
mot den strama åtkomsten 
till rent vatten, ett problem 
som har blivit värre på se-
nare år. Konflikterna upp-
står på grund av att vissa 
länder extraherar vattnet 
eller blockerar tillgången 
till vatten för andra länder 
på olika sätt. En fjärde-
del av jorden befolkning 
beräknas bli drabbad  av 
vattenbrist. Detta leder till 
den naturliga följdfrågan: 
Kommer de att migrera 
hit? 

Världsbanken och FN 
uppskattar redan, enligt 
samma artikel från BBC, 
att omkring 700 miljoner 
människor kan bli tvung-
na att migrera på grund 
av att de inte har tillgång 
till rent vatten år 2030. 
Migrationen kan även 
följas av politiska spän-
ningar, då politiker kan 
inleda konflikter för att få 
tillgång till vatten för att 
säkerställa behovet i de-
ras land. Flera storstäder, 
däribland Rom, Kapsta-

den och Lima ransonerar 
vatten och vattenbrist ran-
kas bland de fem störs-
ta globala problemen av 
World Economic Forum 
flera år i följd sedan 2012. 
År 2017 hade 20 miljoner 
människor i Mellanös-
tern och Afrika tvingats 
lämna sina hem på grund 
av torka som förde med 
sig matbrist och konflik-
ter, en händelse som kan 
återupprepa sig. Peter 
Gleick, som har tillbring-
at tre årtionden med att 
studera sambandet mellan 
vattenbrist, konflikt och 
migration uppger till BBC 
att han tror att vattenkon-
flikter är på väg att öka. 
“Bortsett från några få un-
dantag, dör ingen av törst 
bokstavligt talat. Men fler 
och fler människor är på 
väg att dö från kontamine-
rat vatten eller konflikter 
om tillgången till vatten”, 
hävdade han i intervjun. 

Vattenkonflikterna går i 
sin tur att delas upp i oli-
ka sorters konflikter: trig-
gerkonflikter, vapenkon-
flikter och målkonflikter. 
Triggerkonflikter uppstår 
när våld associeras med 
tvister kring kontroll av 
och tillgång till vatten. 
Vapenkonflikter uppstår 
när vatten eller vatten-
system används som ett 
vapen i en konflikt, i vilka 
dammar som hindrar vatt-
net från att flöda vidare 
till andra samhällen fö-
rekommer. Målkonflikter 
inträffar när vattenresur-

ser eller reningsverk och 
avloppsrör angrips under 
en konflikt. Många av 
dessa konflikter är kopp-
lade till agrikultur. I Sa-
helregionen i Afrika finns 
en historik av bönder som 
våldsamt försöker komma 
åt den strama tillgången 
till vatten som behövs till 
grödor och boskapsdjur.  
Med ökad efterfråga av 
vatten ökar också risken 
för konflikter, med forsk-
ning som visar att vat-
tenkonflikter har ökat på 
senare tid. En ökad efter-
fråga på vatten beror på 
faktorer som befolknings-
tillväxt och ekonomisk 
tillväxt och väderföränd-
ringar till följd av den glo-
bala uppvärmningen. Flo-
den Tigris är ett exempel 
på ökade spänningar. Den 
omfattar Turkiet, Syrien, 
Irak och västra Iran. När 
exempelvis Turkiet ville 
säkra sin tillgång till vat-
ten med hjälp av dammar 
i Tigris och Eufrat, hade 
det negativa konsekvenser 
i irakiska städer. Vatten-
flödet minskade samtidigt 
som  de drabbades av het-
ta på 50 grader Celsius. 
Främst dammen Ilisu led-
de till att flodens ström till 
de andra länderna mins-
kade. Flödet av vatten till 
Irak halverades, vilket 
ledde till att vattenkvali-
tén i staden Basra sjönk. 
Detta kopplas återigen till 
situationen som beskrevs 
tidigare, med protester 
och personer som skadas. 
Det är inte bara upprors-
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handlingar och konflikter 
som skadar människor, 
utan även sjukdomar från 
vattnet skadar civila. I 
Basra insjuknade hundra-
tals människor i augusti 
och fick symptom som 
magsmärtor, kräkning-
ar, diarré och i vissa fall 
även kolera, enligt Human 
Rights Watch som fram-
går i artikeln av BBC. Ar-
tikeln påstår även att det 
finns två delar av berät-
telsen i Basra, där den ena 
delen involverar att smut-
sigt vatten släpps ut i rent 
vatten och den andra de-
len betonar det förändrade 
vattenflödet från Turkiet, 
där mindre färskt vatten 
rinner ut till Irak.

På grund av den ökade 
risken för konflikt har 
flera organisationer och 
institutioner samarbetat 
för att utveckla ett glo-
balt varningssystem som 
använder sig av maski-
ninlärning för att för-
utsäga konflikter innan 
de äger rum. Detta var-
ningssystem kombinerar 
data gällande nederbörd, 
skörd, befolkningstäthet, 
matproduktion, tillgång-
ar, korruption, torka och 
översvämning. Systemet 
varnar om ca 2000 poten-
tiella konfliktzoner, med 
en noggrannhet på 86%. 

Det finns andra exempel 
på konflikter som händer i 
övriga delar av världen. I 
Asien har den norra delen 
av Indien upplevt konstan-
ta konflikter mellan bybor 
som bråkar över tillgång-
en till vatten. Detta står i 
stark kontrast med hur det 
tidigare har varit förut när 
den delen av Indien hade 
en väldigt fertil markyta. 
Studier visar att befolk-
ningstillväxten och en stor 
förekomst av konstbevatt-
ning har slitit på grund-
vattnet. Norra Indiens 
markområde lider av en 
enorm stress på grundvat-
tenresurserna. Viktiga flo-
der som rinner genom om-
rådet; Indus, Ganges och 
Sutlej, rinner från Tibet 
och är även grundläggan-
de vattenresurser i både 
Indien och Pakistan. Det 

har uppstått konflikter på 
gränsen mellan Indien och 
Kina, som styr den övre 
delen av floden, angående 
åtkomsten till vattnet. En 
aggressiv sammanstöt-
ning bröt ut i maj förra 
året i Galwanområdet, där 
en del av floden Indus rin-
ner. Under konflikten dog 
20 döda indiska soldater. 
Mindre än en månad se-
nare fanns rapporter att 
Kina byggde infrastruktur 
som kan täppa till floden 
och på så vis begränsar 
vattenflödet till Indien. 
Vid sidan om föregående 
konflikter existerar många 
mindre osämjor. 

Det finns även annorlun-
da tendenser som det glo-
bala varningssystem har 
fångat upp. Bland områ-
dena som har en väldigt 
stressad vattentillgång i 
världen verkar det finnas 
en migration in i de stä-
derna. Oman lider av mer 
torka jämfört med Irak, 
men har tagit emot hund-
ratusentals flyktingar per 
år innan pandemin. Det-
ta kan tänkas bero på att 
Oman klarar sig bättre 
när det handlar om kor-
ruption, infrastruktur för 
vatten och hydropolitisk 
spänning. Detta sker för 
att samhällets sårbar-
het under en torkeperiod 
är mer betydelsefullt än 
själva torkeperioden. Vat-
tenkonflikter är inte lika 
enkla som de framställs, 
utan de byggs upp av olika 
faktorer, där olika sociala 
förhållanden spelar roll. 
Sociala förutsättningar är 
betydande för utveckling-
en och huruvida en po-
tentiell konflikt eskalerar 
eller inte. 

Det finns än idag pågåen-
de konflikter som hotar att 
bli vattenkrig framöver. 
Ett exempel på seriosite-
ten är Etiopiens projekt 
som går ut på att bygga en 
stor damm i Nilen, någon-
ting som senare kan be-
gränsa flodens väg i Egyp-
ten och Sudan. Som svar 
på byggnadsarbetet som 
beräknas pågå ändå och 
som svar på det anordnade 
båda länder en gemensam 

militärövning vid floden.  
En plan som kan förhin-
dra konflikter att eskalera 
är avtal gällande vattenan-
vändning. Det återstår att 
se om spänningen kom-
mer att fortsätta stiga efter 
att Egypten har inlett sina 
planer att dels genom av-
saltning kunna få sötvat-
ten och dels effektivisera 
vattenreningen. Flera län-
der har skrivit under avtal 
kring vattenanvändning-
en, däribland Indien och 
Pakistan och Israel och 
Jordanien. Avtalen som 
gäller numera är gamla 
och behöver uppdateras 
enligt BBC-artikeln, trots 
historiska ansträngning-
ar att undvika konflik-
ter. Fyra länder som har 
lyckats motarbeta en es-
kalerande vattenkonflikt 
är Lesotho, Sydafrika, 
Botswana och Namibia. 
Efter att spänningarna 
ökade började länder-
na inleda ett samarbete 
med Orange-Senqu River 
Commission (Orasecom). 
Under samarbetet fast-
ställdes  samtycke gällan-
de delningen av resurser 
och man belyste även vad 
som ansågs vara lämplig 
och rimlig användning. 
Spänningarna kunde där-
för motarbetas. 

Det återstår att se hur väl 
länder kan samarbeta och 
hur långsiktiga och håll-
bara lösningarna är. Om 
vattentillgången räcker 
till befolkningen i länder 
som har ont om vatten 
minskar sannolikheten för 
vattenflyktingar. Om den 
däremot skulle förvärras, 
kan Europa och andra in-
dustrialiserade länder i 
Asien förvänta sig en ökad 
migration på grund av vat-
tenfrågan. 

Potentiella lösningar
Det finns många mer eller 
mindre långsiktiga lös-
ningar som kan tillämpas 
beroende på samhället 
och på situationen för att 
minska vattenbristen:

1. Effektivt använda 
grundvatten i områden 
som redan förlitar sig 
på grundvatten. Många 

ställen som använder sig 
av grundvatten gör det 
för bevattningen av olika 
grödor. Ett mer effektivt 
jordbruk hade inte bara 
sparat vatten, utan även 
fått grundvattnet att räcka 
länge och fördröjt tiden. 
Detta hade bidragit till 
mer tid för ingenjörer att 
utveckla en mer effektiv 
metod för att rena eller 
återanvända sötvatten 
innan risken för konflikt 
hade uppstått. 
2. Investera i infra-
strukturen. Som tidiga-
re nämnt är det inte bara 
utvecklingsländer och 
landsbygden som drabbas 
av vattenbrist, utan även 
storstäder i industrialise-
rade länder är hotade av 
en minskad tillgång till 
rent vatten. 85% av Kali-
fornien upplever extrem 
torka och städer såväl 
som jordbruksområden 
får slut på vatten. En un-
dersökning publicerad i 
nature betonar påfrestel-
sen som urbaniseringen 
och befolkningstillväxten 
har på infrastrukturen 
och dess förmåga att till-
godose vattenbehovet och 
säkerställa att tillgången 
på rent vatten är möjligt. 
Risken för vattenkonflik-
ter kan reduceras avsevärt 
om satsningar görs på in-
frastruktur i alla områden 
där vattenbrist kan bli ett 
potentiellt problem. Dess-
utom kan redan behandlat 
vatten - rent dricksvatten 
- läcka ut och rinna från 
rör som inte är ordentligt 
täppta. En hållbar infra-
struktur är en lönsam och 
kostnadseffektiv lösning 
långsiktigt.
3. Samla in vatten 
från havet och omvandla 
det till sötvatten. Man kan 
samla in saltvatten och fil-
trera ut saltet så att vattnet 
går att dricka, en process 
som kallas för avsaltning. 
Det finns specifika verk-
tyg och metoder som har 
byggts för att omvandla 
saltvatten till sötvatten, 
men dessa verkar ha en 
begränsad utsträckning 
jämfört med vad de hade 
kunnat ha pga svårighe-
terna som kan uppstå vid 
framställningen av sötvat-

ten. Den första metoden 
går ut på att antingen koka 
vattnet för att på så sätt 
kunna separera saltet från 
vattnet. Den andra meto-
den går ut på att, genom 
tryck, tvinga saltvattnet 
genom ett membran som 
fungerar som ett filter och 
som separerar saltet från 
vattnet. Konsekvensen av 
användningen av denna 
teknik är att mycket ener-
gi går åt, och att en stor del 
går åt som energiförlust. 
För tillfället är avsaltning 
väldigt begränsat till Mel-
lanöstern och Nordafri-
ka, men genom att spri-
da denna teknik kan fler 
samhällen hjälpas av den. 
Nackdelen med detta är att 
det inte är en perfekt lös-
ning, utan att det även kan 
medföra andra nackdelar 
som en negativ inverkan 
på det marina ekosystemet 
genom saltet som pumpas 
tillbaka in i hav. Dessut-
om går koldioxidutsläp-
pen upp när en stor mängd 
energi inte används. Tek-
niken bör förbättras innan 
den används långsiktigt, 
men den är lämplig för 
en kortsiktig användning. 
Eftersom kostnaden är en 
faktor skulle höginkomst-
länder kunna donera en 
del till låginkomstländer 
vid behov.
4. Kortsiktigt kan 
man även höja priset på 
vatten för att få folk att 
reflektera över sin vat-
tenförbrukning och få 
befolkningen att hantera 
vatten mer varsamt sam-
tidigt som inköp där vat-
ten verkligen behövs ökar. 
Prishöjningar kan minska 
konsumtion som inte är 
nödvändig vid akuta till-
fällen. Att bättre återan-
vända och snabbt behand-
la smutsigt vatten hade 
minskat den fördröjda ti-
den det hade tagit att helt 
rena vattnet. 
5. Investera i forsk-
ning vars syfte är att hitta 
nya sätt att bygga infra-
struktur som omvandlar 
nederbörd till vattenan-
vändning. 
6. Hålla reda på 
olika produkters vatte-
navtryck. Likt koldiox-
idavtryck har varor även 

ett vattenavtryck. Exem-
pelvis går det åt 19 000 l 
vatten för att tillverka en 
espresso, 15 000 för att få 
fram ett kg nötkött och mer 
än 17 000 l för att tillverka 
choklad, något som sam-
manfattas med begreppet 
virtuellt vatten. Genom att 
jämföra vattenavtryck och 
samtidigt vara medveten 
om och undvika vatten-
krävande resurser som od-
las på platser där det råder 
en risk för vattenbrist, kan 
man hjälpa områden som 
lider av detta problem och 
sänka vattenförbrukning-
en.
7. Plantera träd. Det 
finns studier som tyder på 
att träd som planteras på 
odlingsmark kan leda till 
mer regn, speciellt under 
sommaren. 
8. Möjliggöra för ett 
internationellt samarbete 
och projekt. Precis som 
196 länder samlades för 
att skriva på Parisavtalet 
2015 kan ett liknande av-
tal göras för att få fler län-
der att ta ansvar dels för 
vattenförbrukningen och 
dels för effektiviseringen 
av vattenanvändningen. 
Dessutom hade allvarli-
ga vattentvister och även 
vattenkrig kunnat undvi-
kas om fler länder hjälper 
till vid en konflikt och 
försöker dela vattenför-
sörjningen rättvist mellan 
länderna. 
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Källor: 
“Water Scarcity”, WWF
“The Effects of Climate 
Change”, NASA
“How water shortages are 
brewing wars”, BBC Fu-
ture
“Water Scarcity: What’s 
The Big Deal?” Deutsche 
Welle 
“Millions of people are 
running out of water - how 
desalination plants are 
trying to fix that” CNBC
“Future global water scar-
city and potential solu-
tions”, nature communi-
cations
“The Paris Agreement” 
UNFCCC - United Na-
tions Framework Conven-
tion on Climate Change 
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cerade arbetstagare från 
länder utanför EU rätten 
att leva och arbeta i vilket 
medlemsland som helst, 
med undantag för Danmark 
och Irland.
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Källa: Europaparlamentet

Ledamöterna ska ge 
sitt slutliga godkännan-
de till reformen av EU:s 
blåkortsdirektiv för att 
underlätta rekryteringen 
av högkvalificerade med-
borgare från andra länder, 
så kallade tredjelandsmed-
borgare, till jobb inom EU.

I maj 2021 enades parla-
mentets och rådets för-
handlare om en revidering 
av 2009 års blåkortsdi-
rektiv för att underlätta 
för arbetsgivare i EU:s 
medlemsländer att anstäl-
la medborgare från länder 
utanför EU. Förslaget la-
des ursprungligen fram av 
kommissionen 2016 och 
är den enda lagstiftnings-
revideringen på EU-nivå 
när det gäller laglig ar-
betskraftsmigration under 
senare år.

Det reviderade direktivet 
om inrese- och uppehålls-
villkor förutser mer flex-

ibla kriterier, inklusive 
lägre trösklar för mini-
milön som sökande måste 
tjäna för att kvalificera sig 
för blåkortet. Det utvid-
gar också rättigheterna 
för förmånstagare genom 
att göra det lättare att röra 
sig inom EU, och snabbare 
processer för familjeåter-
föreningar.

Den arbetsföra befolk-
ningen inom EU förväntas 
minska från 333 miljoner 
2016 till 292 miljoner år 
2070. Det medför omfat-
tande implikationer för 
unionens arbetskraft. Par-
lamentet kommer att rös-
ta vid sin plenarsession i 
september om reformen 
av blåkortssystemet för att 
underlätta anställning av 
högkvalificerade arbets-
tagare från länder utanför 
EU.

6 månader istället för 12
Uppdateringen av 

blåkortssystemet skulle 
göra att sökande bara be-
höver uppvisa ett anställ-
ningsavtal som sträcker 
sig 6 månader istället för 
12 månader som det är 
idag. För att fler ska kun-
na söka, sänks tröskeln för 
blåkortet till mellan 1 och 
1,6 gånger den genom-
snittliga bruttoårslönen.

Innehavare av blåkort 
kommer enklare att kun-
na röra sig till ett annat 
EU-land från landet de 
först slog sig ner efter att 
ha arbetat där minst ett år. 
Familjen har rätt att flytta 
med.

På samma gång skulle 
de uppdaterade reglerna 
möjliggöra för flyktingar 
och asylsökande som för 
närvarande befinner sig i 
EU att ansöka om blåkort i 
andra medlemsländer, inte 
bara där de fått skydd, så-
som regeln är idag.

EU:s blåa kort: Nya regler ska locka fler högkvalificerade

Genom att sänka kriteriet 
för att ansöka om blåkortet 
och stärka innehavarens 
och dennes familjs rättig-
heter vill parlamentet göra 
kortet attraktivare.

EU-länder kan avvi-
sa eller vägra att förnya 
blåkortsansökningar där 

det finns en bevisad risk 
för den allmänna säker-
heten. Innan medlemslän-
derna utfärdar ett kort ska 
de beakta den inhemska 
arbetsmarknaden, exem-
pelvis om det är hög ar-
betslöshet.

Blåkortet ger högkvalifi-
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ken förbättras. Forskaren 
menar även att det är mer 
utmanande att framställa 
fisk- och skaldjursproduk-
ter jämfört med kött ef-
tersom forskare generellt 
sett inte har lika mycket 
kunskap om marina ar-
ter jämfört med däggdjur. 
Dessutom framför hon att 
det inte heller hjälper att 
djur som delar denna de-
finition ligger långt ifrån 
varandra i organismernas 
k lassif ikat ionssystem. 
Detta innebär att det blir 
ytterligare en utmaning att 
framställa fiskceller och 
sedan hummerceller. “Ut-
ifrån ett smakperspektiv 
för maten är detta logiskt, 
men utifrån ett biologiskt 
perpsektiv går detta inte 
ihop eftersom alla arter är 
väldigt, väldigt olika”. 

Bianca M. - Info Express
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Källor:
“Next Food Frontier: Fish 
Made From Plants, or in a 
Lab”, New York Times

■ Växtbaserade alternativ till fisk och skaldjur syns i mataffärer och på restauranger runt om i världen. Samtidigt 
finns planer på att framställa en del av maten genom riktiga celler odlade i laboratorium.

Restauranger provar att 
introducera växtbasera-
de alternativ till fisk och 
skaldjur på sin meny, en-
ligt en artikel från New 
York Times. Förhopp-
ningen hos kockarna är 
att locka fler gäster genom 
att överraska dem med 
nya ingredienser och en 
annorlunda tillagning av 
restaurangmaten. De nya 
upplevelserna hjälper för-
hoppningsvis företaget, 
någonting en restaurang-
kock har uppgett till New 
York Times. Växtbaserade 
alternativ är inte en nyhet. 
I åratal har det funnits 
växtbaserade drycker (al-
ternativ till mjölk) och ve-
ganska burgare på mark-
naden, som nu expanderas 
ytterligare till att omfatta 
även dessa alternativ. Det 
här är resultatet av ett fler 
företag satsar på att rikta 
sig mot människor som 
vill minska sin köttkon-
sumtion. Folk bakom idén 
om fiskalternativet tror att 
en ekonomisk tillväxt är 
på väg. En av anledning-
arna till detta som uppges 
i artikeln är att konsu-
menter i höginkomstlän-
der är mer medvetna om 
fiskeindustrins miljöpro-
blem, vilket inkluderar 
överfiske och hälsorisker-
na med konsumtionen av 
mat med ursprung från 
havet. Dessutom är dagens 
start-ups bättre på att upp-
skatta fisksmak och dess 
konsistens jämfört med 
ursprungliga försök, vil-
ket är betydande för folk 
som inte är vegetarianer. 
Marknaden för fisk- och 
skaldjur är en stor mark-
nad som anses ha mindre 
konkurrens jämfört med 
växtbaserade alternativ 
inom andra områden, 
exempelvis växtbaserat 
hamburgerkött. 

Människor som minskar 
sin konsumtion av ani-

maliska proteiner pga 
anledningar knutna till 
miljön slutar ofta äta rött 
kött, vilket kräver en stor 
del land och vatten för att 
framställas och som även 
leder till metanproduktion 
som en bieffekt. Artikeln 
lyfter även fram att före-
språkare för alternativ till 
fisk uppger att fisk- och 
skaldjursindustrin också 
medför olika miljöpro-
blem. Ohållbart fiske har 
reducerat fiskerier de se-
naste årtiondena, vilket är 
ett problem för både den 
biologiska mångfalden 
och miljontals människor 
som förlitar sig på ha-
vet som en födo- och in-
komstkälla. 

Växtbaserade alternativ 
i USA motsvarar 0.1% av 
landets försäljning av fisk 
och skaldjur, och mindre 
än 1,4% av köttmarknaden 
i landet består av växtba-
serade alternativ, baserat 
på vad Good Food Institu-
te anger. Dessa alternativ 
fick ändå en finansiering 
på minst 83 miljoner dol-
lar globalt av investerare 
under 2020, jämfört med 
en miljon tre år tidigare. 
Fram till juni 2021 fanns 
83 företag som producera-
de dessa alternativ, nästan 
tre gånger så många som 
år 2017. Alla förutom 18 
av 83 företag fokuserar på 
växtbaserade alternativ. 
Sex av de övriga företagen 
specialiserar sig på prote-
iner som uppstår genom 
fermentation. Ett dussin 
andra utvecklar den här 
typen av mat i laborato-
rier, något som inte finns 
tillgängligt för konsumen-
ter än. 

Impossible Foods, som 
är en inflytelserik del av 
den alternativa proteinin-
dustrin, har arbetat med 
att utveckla ett alternativ 
till fisk (en s.k. “fishless 

fish”), men än så länge har 
de inte börjat framställ-
ningen av fiskprodukter. 
Andra stora företag har 
börjat framställningen av 
dessa produkter. Bum-
ble Bee Foods, ett stort 
fisk- och skaldjursföretag 
i Kalifornien, har inlett 
ett samarbete med Good 
Catch, ett företag som 
säljer andra alternativ till 
fiskpinnar till andra mat-
butiker i Förenta Stater-
na. Vissa start-up företag 
utvecklar alternativa fisk-
proteiner byggda för att 
härma rå fisk, som kan 
användas i exempelvis 
växtbaserat sushi. Före-
taget satsar numera på att 
förbättra sina produkter, 
även om de uppger att för-
säljningen av fiskpinnar 
har gått bra hittills. 

Av de 65 företag som pro-
ducerar alternativ till fisk 
och skaldjur, finns 47 av 
dem i Asien. Eftersom 
områden i Asien omkring 
Stilla havet konsumerar 
2/3 av världens fisk enligt 
FN:s uppskattning, anses 

Den nya teknologiska utmaningen: Växtbaserade & 
laboratorieframställda alternativ av fisk & skaldjur

detta vara ett rimligt steg. 
Thai Union har redan till-
verkat alternativ för flexi-
tarianer och start-upföre-
taget New Singularity har 
redan sålt fermenterade 
alternativfiskprodukter av 
alger i Kina. I Hong Kong 
har företaget Green Mon-
day serverat alternativa 
produkter på flera plat-
ser sedan juni i år. Green 
Monday säljer redan växt-
baserat griskött, Omni-
Pork, i bland annat Fören-
ta staterna, Storbritannien 
och olika länder i Asien 
och räknar med att snart 
sälja OmniSeafood på alla 
redan etablerade områden. 

Framstegen som väntar 
framöver är att framstäl-
la fisk- och skaldjurspro-
dukter i laboratorium från 
riktiga celler. Produkterna 
är ännu inte redo för för-
säljning, men teknologin 
har kommit en bit. Ett 
startupföretag i San Fran-
cisco har redan tillverkat 
chicken nuggets från kul-
tiverat protein, men har 
ännu inte tillverkat andra 

sorters matvaror som är 
godkända för distribution. 
Det finns en förhoppning 
hos Good Food Institute 
att flera sorters framställ-
da protein godkänns, och 
FDA (motsvarigheten till 
Livsmedelsverket i USA) 
uppgav tidigare under för-
ra året att kultiverade cel-
ler från fisk och skaldjur 
snart kan finnas på mark-
naden. Det finns två övri-
ga företag (BlueNalu och 
Wildtype, konkurrenter 
till Eat Just) som har lagt 
fram planer på att snart 
börja sälja mat framställd 
i laboratorium. 

Frea Mehta, en forskare 
med kunskap inom cellu-
lär agrikultur, hävdade att 
vilken sorts fisk som helst 
gjord av kultiverade pro-
teiner sannolikt kommer 
att vara en hybrid mellan 
laboratorieframställda och 
växtbaserade celler. Detta 
för att cellerna som fram-
ställs kommer att behöva 
sättas in i växternas celler 
för att kunna få struktur 
fram tills dess att tekni-
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■ Ta reda på hur EU vill göra de så kallade blåkorten för 
högkvalificerade migranter mer attraktiva.

nytt och oprövat. Men alla 
som har jobbat med stödet 
på myndigheten har gjort 
fantastiska insatser och vi 
har dragit många viktiga 
lärdomar, säger Francisca 
Ramsberg, överdirektör 
på Tillväxtverket.
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Källa: Europaparlamentet

Idag finns två parallella 
system, ett stöd för kort-
tidsarbete som hanteras av 
Tillväxtverket och ett stöd 
som kan aktiveras vid en 
lågkonjunktur som hante-
ras av Skatteverket. Under 
Covid-19 pandemin är det 
enbart krisstödet hos Till-
växtverket som har varit 
aktiverat. Regeringen vill 
med förslaget samla den 
framtida hanteringen av 

stöd för korttidsarbete hos 
Skatteverket.

”Välkomnar regeringens 
beslut”
Skatteverket har, som en 
av landets tio största myn-
digheter, goda förutsätt-
ningar att på kort varsel 
hantera sådana ärendevo-
lymer som stöd vid kort-
tidsarbete i kommande 
ekonomiska kriser kan 

komma att innebära.

-  Vi välkomnar regering-
ens förslag och ser posi-
tivt på att stödet för kort-
tidsarbete samlas hos en 
myndighet. Det förenklar 
för företagen och innebär 
en effektivare använd-
ning av statens resurser. 
Vi kommer nu ha ett nära 
samarbete med Skattever-
ket för att överflytten sker 

Stöd för korttidsarbete samlas hos Skatteverket 
från den 1 april 2022

så smidigt som möjligt 
för företagen och för oss 
myndigheter, säger Fran-
cisca Ramsberg.
37 miljarder i permitte-
ringsstöd har på drygt 1,5 
år betalats för cirka 600 
000 anställda och skapat 
förutsättningar för den 
starka återhämtningen av 
svensk ekonomi. Tillväxt-
verket har skalat upp sin 
verksamhet på ett sätt som 

saknar motstycke i svensk 
statsförvaltning, myndig-
heten har gått från cirka 
500 till över 1300 anställ-
da på ett år.

-  Permitteringsstödet är 
det största krisstödet un-
der pandemin. Det har på 
många sätt varit en utma-
ning att hantera så stora 
volymer ärenden samti-
digt som regelverket varit 

■ Från och med den 1 april 2022 ska Skatteverket ansvara för all hantering av stöd för korttidsarbete. Det krisstöd som är 
kopplat till den pågående Covid-19 pandemin kommer att hanteras av Tillväxtverket tills dess att alla ärenden är avslutade. 
Alla ansökningar som görs från den 1 april 2022 och framåt ska skickas till och handläggas av Skatteverket.

MASSAGE OIL Sweet vanilla 500 ml
• 0 % paraffin & silicone
• Vegan
• With power of 100% natural oils
• Strech-mark prevention effect

275:-
(345:-)

MASSAGE OIL GREEN TEA – 500 ML
• 0 % paraffin & silicone
• Vegan
• With power of 100% natural oils
• Strech-mark prevention effect

245:-
(295:-)
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■ Fraunhofer -forskare har utvecklat en intelligent beläggning för glasfönster som mörknar i solen. Detta använder elektrokromiska 
och termokroma material som reagerar på elektricitet och värme. I byggnader med stora glasfasader hindrar det rummen från att bli 
för varma på grund av solstrålning, vilket minskar behovet av energikrävande luftkonditionering.

Smarta fönster som skyddar mot solstrålning

Byggsektorn är en av de 
största utsläpparna av 
växthusgaser. Enligt den 
tyska miljöbyrån, bygg-
nader står för cirka 30 
procent av landets CO 2 
utsläpp och 35 procent av 
den slutliga energianvänd-
ningen. Byggnader med 
stora glasfasader och tak 
är särskilt problematiska, 
till exempel kontortornen 
som dominerar moderna 
städer. De värms upp i so-
len, särskilt på sommaren. 
Men att använda persien-
ner och jalousies för att ge 
skugga är ofta opopulärt, 
eftersom de förringar gla-
sets estetiska attraktion 
och stör utsikten utanför. 
Istället kyls interiören med 
luftkonditionering, vilket 
kräver enorma mängder el 
och ökar byggnadens kol-
dioxidavtryck.

Fraunhofer Institute for 
Silicate Research ISC i 
Würzburg och Fraunho-
fer Institute for Organic 
Electronics, Electron Beam 
and Plasma Technology 
FEP i Dresden har ut-
vecklat en sofistikerad 
lösning på detta problem. 
I projektet Switch2Save 
har forskare arbetat med 
transparenta beläggningar 
för fönster och glasfasa-

der med hjälp av elektro-
kromiska och termokroma 
material. Dessa lägger till 
en variabel, transparent 
mörk nyans på utsidan av 
fönstren, vilket håller rum-
men svala. Fraunhofer-in-
stituten har samarbetat 
med universitet och indu-
stripartners i sex EU-län-
der för detta EU-finansie-
rade forskningsprojekt.

Elektrokromisk och 
termokrom beläggning
”Den elektrokroma be-
läggningen appliceras 
på en transparent, ledan-
de film som sedan kan” 
slås på ”. Att applicera en 
elektrisk spänning utlöser 
överföring av joner och 
elektroner, vilket mörknar 
beläggningen och nyanser 
fönstret. Å andra sidan 
fungerar termokrom be-
läggning passivt. När en 
viss omgivningstempe-
ratur uppnås reflekterar 
den solens värmestrål-
ning ”, förklarar Dr. Mar-
co Schott, gruppchef för 
elektrokromiska system 
på Fraunhofer ISC.

Med elektrokroma ele-
ment kan sensorer använ-
das för att mäta faktorer 
som ljusstyrka och tem-
peratur och skicka resul-

taten till styrsystem. Det-
ta skickar en ström- eller 
spänningspuls till den 
ledande filmen, vilket får 
fönstret att mörkna. Gla-
sets yta mörknar gradvis 
när temperaturen eller 
ljusstyrkan blir för hög. 
Detta hindrar rum från att 
bli överhettade och mins-
kar behovet av luftkondi-
tionering, vilket är särskilt 
användbart i soligare kli-
mat och byggnader med 
stora glasade fasader. Det 
fungerar också som skydd 
mot bländning på soliga 
dagar. Under grumliga 
dagar och på kvällen kom-
mer fönstren att hållas i 
ljust tillstånd.

Fraunhofer -forskare har 
också tänkt på teknikens 
lämplighet för daglig an-
vändning. ”Fönstren blir 
inte mörka plötsligt, men 
tonas gradvis över några 
minuter”, förklarar Schott. 
Energiförbrukningen är 
mycket låg. Under op-
timala omständigheter 
kräver elektrokrom film 
bara elektricitet för om-
kopplingsprocessen och 
en mycket låg spänning är 
tillräckligt för att initiera 
färgningen. Termokroma 
material kräver inte alls 
el, utan reagerar istället 

passivt på den värme som 
solen genererar. De kan 
användas för att komplet-
tera ett omkopplingsbart 
system eller som ett alter-
nativ, där en omkopplings-
bar lösning inte krävs.

Demonstrationsbyggna-
der i Aten och Uppsala
Switch2Save lovar enorma 
energibesparingar i områ-
den där utomhustempera-
turen är hög, det vill säga 
i södra regioner, genom 
att minska användningen 
av luftkonditionerings-
system eller helt ta bort 
behovet av dem. Dr John 
Fahlteich, Switch2Save 
-projektkoordinator och 
chef för forskargruppen 
vid Fraunhofer FEP, för-
klarar: ”I varma regioner 
i Europa kan behovet av 
kylning och värme i mo-
derna byggnader minskas 
med upp till 70 procent.” 
Besparingar är inte så om-
fattande i kallare, nordliga 
regioner, men systemen 
kan också användas här 
som skydd mot bländning 
mot direkt solljus.

I princip ger kombinatio-
nen av elektrokromiska 
och termokroma lager i 
ett kompositfönster störs-
ta möjliga flexibilitet. 

Genom att använda det-
ta kan arkitekter och ut-
vecklare tillhandahålla 
individuella lösningar för 
en mängd olika regioner 
och byggnader. ”Vi håller 
på att installera tekniken 
i Pediatric Clinic på det 
näst största sjukhuset i 
Grekland, i Aten, och en 
kontorsbyggnad i Uppsa-
la, Sverige. I båda byggna-
derna kommer energiför-
brukningen att övervakas 
och jämföras under ett 
helt år både före och efter 
installationen av de nya 
fönstren. Genom att göra 
detta kan vi demonstrera 
Switch2Save-teknikens 
verkliga prestanda och 
kan fortsätta testa och för-
fina tekniken för olika kli-
matzoner, säger Fahlteich.

Roll-to-roll tillverkning
Forskarna har också löst 
utmaningar för tillverk-
ning. Den elektrokroma 
beläggningen appliceras 
på ett polymerbaserat 
filmsubstrat. Den termo-
kroma beläggningen an-
vänder å andra sidan ett 
tunt glasunderlag. Våta 
kemiska och vakuum-
belägg n ingsprocesse r 
används i ett kostnadsef-
fektivt rull-till-rull-till-
verkningssystem. De 

omkopplingsbara kom-
ponenterna lamineras se-
dan under vakuum på ett 
4 mm tjockt fönsterglas 
som sedan integreras i en 
isolerglasenhet. Belägg-
ningsprocessen är också 
ekonomiskt genomförbar i 
industriell skala. De elek-
trokroma och termokroma 
omkopplingsbara elemen-
ten är bara några 100 μm 
tjocka och mindre än 500 
g per kvadratmeter. Så-
ledes lägger de knappast 
någon vikt på fönstren, 
vilket innebär att de kan 
eftermonteras i befintliga 
byggnader utan att behöva 
ändra byggnadsstrukturen.

Böjt glas och färgglada 
fönster
Projektkonsortiet arbetar 
för närvarande med att 
förbättra tekniken ytter-
ligare. Exempelvis fors-
kar teamet av experter 
hur elektrokromiska och 
termokroma element kan 
kombineras i ett samman-
satt fönster för att ännu 
bättre utnyttja teknikens 
potential. Ytterligare 
forskningsmål inkluderar 
att anpassa beläggningen 
till krökta glasformer och 
lägga till fler färger till 
de befintliga alternativen 
blått och grått.

Den globala uppvärm-
ningen och målen för den 
europeiska gröna affären 
kommer att öka efter-
frågan på energieffektiv 
byggnadsteknik avse-
värt under de närmaste 
åren-och alla byggnader 
i EU förväntas vara kol-
dioxidneutrala år 2050. 
EU: s elektrokromiska 
och termokroma fönster 
Switch2Save -projektet 
kan göra ett viktigt bidrag 
till detta.
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Stefan Larsson är forskare 
vid Lunds tekniska hög-
skola inom området teknik 
och social förändring och 
intresserar sig speciellt för 
hur autonoma, det vill säga 
självständiga och självlä-
rande beslutssystem, på-
verkar samhället och indi-
viden.

När det gäller medicin 
väger forskare nytta med 
risker när AI ska upptäcka 
tumörer på digitala rönt-
genbilder, välja behand-
ling vid akut bröstsmärta 
och dra slutsatser ur om-
fattande register om männ-
iskors hälsa.  

Nyckelfrågor är tillförlit-
lighet, transparens, repre-
sentativitet, ansvarsfördel-
ning och tillit. Målet är att 
komplettera människans 
goda sidor med maskinens 
supersökförmågor. 

Transparens ökar chansen 
till tillit
En fråga som intresserar 
Stefan Larsson är tillit och 
människors upplevelser. 
Inte minst i vårdsektorn är 
tillit ett nyckelbegrepp.

– Hela upplägget bygger 
på tillit. Patienten, som 
ofta befinner sig i en väl-
digt svag och utsatt posi-
tion, tillåter behandlingar 
och ingrepp som kan upp-
levas väldigt inkräktande 
och som utförs av personer 
som på grund av sin pro-
fession befinner sig i en 
stark position, säger Stefan 
Larsson.

Äventyras tilliten när 
verktygen successivt blir 
än mer svårbedömd för 
vanligt folk? Här pågår 
mycket forskning. Enligt 

Stefan Larsson behöver 
kanske inte varje patient 
förstå vad som ligger bak-
om varje datorgenererad 
rekommendation, men 
exakt hur information och 
beslutsfattande balanseras 
är en nyckelfråga för till-
förlitlig AI-användning. 

– Transparens är ett nyck-
elelement i förtroende-
byggandet. Vi försöker 
förstå var i processen det 
är viktigast med transpa-
rens, förklarbarhet i ett 
enskilt besluts motiv eller 
granskningsbarhet i hela 
systemet?

En risk är att underlaget 
blir skevt och missgynnar 
vissa grupper…
En annan återkommande 
fråga i dessa och andra 
projekt är partiskhet, el-
ler ”social bias” som be-
greppet kommit att kallas. 
Medvetenheten om denna 
risk för systematisk sned-
vridning i relation till till-
lämpade AI-system och 
maskininlärning är förhål-
landevis ny, enligt Stefan 
Larsson.

Det var bara för fyra år 
sedan en amerikansk stu-
die kom fram till att kom-
mersiella mjukvaror för 
ansiktsigenkänning visade 
sig fungera mycket mer 
precist om ansiktet hörde 
till en vit man jämfört med 
en mörkhyad kvinna. 

En annan studie har visat 
att mjukvara för att upp-
täcka hudcancer fungerar 
bättre på ljus än mörk hy. 
En tredje har visat hur 
amerikanska domstolars 
användande av en risk-
bedömningsalgoritm på 
felaktiga grunder per auto-

matik bedömde risken för 
återfallsförbrytelser vara 
högre bland afroamerika-
ner än vita amerikaner. 

– Policysvaret på denna 
typ av problem är ofta att 
efterlysa mer representa-
tiv data för alla typer av 
grupper. Det syns nu se-
nast i EU-kommissionens 
förslag på AI-rättsakt och 
i rekommendationer från 
WHO. Frågan är dock när 
det är lösningen på proble-
met.

… å andra sidan finns risk 
för att rätt programmerad 
AI förstärker orättvisor
I takt med att program blir 
allt bättre på att spegla 
verkligheten någorlunda 
rättvisande uppstår nästa 
problem: Vill vi reprodu-
cera skevheter i samhäl-
let, även om de råkar vara 
korrekta? Vill vi ha riktade 
jobbannonser om högavlö-
nade jobb till män som ju 
oftare söker högavlönade 
jobb och har högre lön? 
Konsekvensen av en kor-
rekt spegling av sakernas 
tillstånd blir att AI inte 
bara speglar orättvisor, 
utan rentav riskerar att för-
stärka dem.

– Det är en fråga av en 
annan karaktär. Här kan 
det vara samhällsstruk-

turerna som är källan till 
problemet. Det ger en mer 
normativ fråga som inte 
säkert har någon teknisk 
eller optimerbar lösning 
inom räckhåll. 

Däremot har man blivit 

alltmer medveten om att 
kulturella och samhällsve-
tenskapliga behöver vävas 
in i ett tidigt skede.

– Det går inte längre att i 
slutfasen komma på att, 
”just det, det vore bra med 

■ Artificiell intelligens kan spara tid i läka-
rens arbete att ställa diagnoser vilka också 
blir träffsäkrare. Men läkaren bör också för-
stå och kunna förklara datorns beslut för pa-
tienten, annars kan tilliten äventyras, menar 
AI-forskaren Stefan Larsson. Med AI ställs 
vi också inför ett vägval: Vill vi spegla eller 
förändra världen?

AI kan både hjälpa och stjälpa förtroendet för vården

en etiker i projektet”. Det 
tycks krävas ett flerveten-
skapligt förhållningssätt 
för att bygga bra AI-pro-
dukter.
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■ Butiker kan med enkla medel hjälpa konsumenter att inte köpa mer mat än de gör av med. I en färsk studie i 
ett antal matbutiker testades olika sätt att ge konsumenterna en knuff i rätt riktning – uppmaningar, förtydligad 
information och slopade mängdrabatter. Försöken visar att det fungerar: dagligvaruhandeln kan bidra till att 
minska konsumenternas matsvinn.

”Nudging” i butik fick konsumenter att slänga 
mindre mat i onödan

FRAMTID

– Det känns roligt att vi 
nu kan visa konkreta ex-
empel på hur dagligvaru-
handeln kan göra skill-
nad för konsumenternas 
matsvinn. Vi hoppas att 
rapporten ska inspirera 
både butikskedjor och 
enskilda butiker i deras 
hållbarhetsarbete, säger 
Livsmedelsverkets pro-
jektledare Karin Fritz.

Matsvinn är ett stort slö-
seri, för miljön, klimatet 
och ekonomin. Och ma-
joriteten av all mat som 

slängs i onödan slängs 
i hemmen. En orsak till 
svinnet är att konsumen-
ter ofta köper mer mat 
än de gör av med. Livs-
medelsverket och andra 
aktörer arbetar på olika 
sätt för att öka konsu-
menternas medvetenhet 
om matsvinn och ge råd 
och tips om hur man kan 
undvika att slänga mat 
i onödan. Men alla led i 
livsmedelskedjan behö-
ver bidra på olika sätt till 
att minska matsvinnet i 
hushållen.

I den nya studien, som 
genomförts av Ram-
boll och Impactually för 
Livsmedelsverkets räk-
ning, var fokus alltså på 
hur dagligvaruhandeln 
kan bidra till att minska 
konsumenternas mats-
vinn. Åtta butiker från 
två olika kedjor deltog. 
I butikerna testades fyra 
olika skyltvarianter på 
färskvaruprodukterna 
gurka och broccoli, för 
att se om det är möjligt 
att påverka konsumenters 
köpbeteenden i svinns-

mart riktning. Effekten 
följdes sedan upp genom 
försäljningsstatistik och 
en enkät.

Följande fyra skyltvari-
anter testades (se bilden 
ovan):
1. Multipris med medde-
lande
2. Multipris med synlig-
gjort jämförpris
3. Nedsatt styckpris
4. Multipris (kontroll)

Resultatet visar att bu-
tiker med enkla medel 

(nudging) kan få kon-
sumenter att fatta mer 
medvetna beslut och bara 
köpa så mycket som de 
faktiskt behöver. Mest 
effektivt för att minska 
matsvinnet var att erbju-
da nedsatt styckpris is-
tället för multipris/mäng-
drabatt.

– Vi vet sedan tidigare 
att det är svårt att ge-
nomföra undersökningar 
där man mäter insatsers 
effekt på konsumenters 
matsvinn. Men forskar-

na som genomfört stu-
dien har visat att det är 
möjligt. Förhoppningsvis 
kan det öka intresset för 
att genomföra liknande 
experiment, så att vi kan 
lära oss ännu mer om hur 
nudging kan användas i 
praktiken för att under-
lätta för konsumenter att 
göra smarta val, säger 
Karin Fritz.
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HOROSKOP - SEPTEMBER 2021 
Vädur
Inre styrka, spontan energi, självförtroende.
   Väduren tänker ofta på September som en fräsch ny-
start. De älskar vanligtvis förändringar och denna månad 
kommer att ge dem detta. Problemen som nya skolåret 
och slutet på helgledigheterna kan medföra kommer inte 
att avskräcka dig. Och i motsatsförhållande, tack vare 
Solens position kommer du orädd möta alla utmaningar 
och du kommer fortfarande ha mycket energi kvar för 
dina hobbys och familjen. Denna energi kommer också 
ha positiv inverkan på folk runt omkring dig. Tänk noga 
på hur du påverkar varje person. Du kan hjälpa till en 
del genom att undvika depression och stress, men andra 
personer kan bli upprörda av din framgång.
   Under hösten kan du förvänta dig mycket arbete. I sep-
tember är Mars i Jungfrun, vilket orsakar en dämpning 
av känslorna. På grund av det bör du fokusera på ditt 
jobb. Någon kan komma i vägen, men du kommer att 
lösa det som en riktig Vädur - ta strid för det.
     
Oxen 
Stark och envis, men praktisk och beslutsam.
  Under September kan Oxen känna sig deprimerad och 
omotiverad. Detta året har det varit ansträngande, och 
det verkar som om det gått en evighet sedan januari. 
Dessa negativa känslor kan påverka samtliga delar av 
ditt liv, så du borde inte låta dem komma ut utan istället 
försöka hitta hjälp från din partner eller en vän.
Du ska dock inte undvika negativitet utan bara istället 
låta det passera. Även om du inte egentligen vill ha säll-
skap, kan du fortfarande använda din tid mycket effek-
tivt, till exempel till att studera, öka dina sportaktiviteter 
eller utveckla din kompetens.
  En säsongsskiftning gör att du skärper dina sinnen. 
Oxen är mer observant, och han försöker naturligtvis att 
utvärdera sina prioriteringar. Han ger upp vad som inte 
är viktigt. När det gäller relationer, behöver du inte oroa 
dig, det finns inga stora förändringar i september.
                   
Tvillingarna
Kommunikativ och artig karaktär med ett sinne för hu-
mor och kreativitet.
   Att starta ett nytt skolår kan för Tvillingarna vara ut-
manande på många olika sätt. Oavsett om du känner 
nervositet på jobbet, för studieuppgifter eller bekymmer 
med barnen, så hanterar du dem inte så bra. Du sköt upp 
många saker på obestämd tid före semestern, och nu bör-
jar detta komma ikapp dig. Under slutet av September 
kommer du att påverkas mycket av månens olika faser, 
så du bör vara mer försiktig med din hälsa. Det finns risk 
för skador på överkroppen eller sjukdomar som drabbar 
luftvägarna. Ta därför inga risker och tänk på dig själv.
   Även om Tvillingarna brukar lockas till nya och okän-
da saker så ser man i september det exakt motsatta. Du 
känner dig mest hemma i kända omgivningar som skyd-
dar dig mot problem du är rädd för. Du finner lättnad 
från allt genom kroppsligt arbete, vilket kan hjälpa dig 
att städa ditt hus.   
     
Kräftan 
Emotionell men mottaglig karaktär, lynnig och avvak-
tande.
    I September kommer Kräftan att påverkas mest av 
månen. Du grundar ju vanligtvis dina handlingar genom 
känslor, och det kommer även att förstärkas ännu mer 
nu. Du kommer att känna ett stort behov att bli omhän-
dertagen. Men var försiktig så att du inte blir för käns-
lomässigt bunden till någon, eftersom det potentiella nej 
du får kan innebära hjärtesorg. Då blir det inte lätt på 
jobbet. Om ett problem uppstår kommer du att backa 
undan snarare än att utmana situationen. I stället för för-
ståelse kommer dina kollegor att se ner på dig, och de 
kommer inte att tveka att använda elaka ord.
    September ger dig mycket produktivitet. Kräftan 
bryr sig inte om relationer under denna tid eftersom han 
tycker att problemen som är kopplade till relationer är 
värdelösa och ointressanta. Ditt arbete blir din tillflykt, 
men bara till viss del. I stressiga situationer är du ofta 
frustrerad, vilket kan få dig att stressa dina vänner eller 
familj, så var försiktig.
        
Lejonet
Modig, självförtroende, bestämd och öppen är lejonet.
    September ger dig utmärkt tillfälle att njuta av några 
soliga dagar och att resa lite. Välj ett bra sällskap för din 
resa eftersom detta kan vara din sista möjlighet att resa 
utomlands i år, så du bör definitivt inte tveka eftersom 
det kommer att bringa dig mycket mental energi för res-
ten av året.

Lejonen kommer att kunna hantera all stress i Septem-
ber mycket bra, och därför kommer de också att kunna 
stötta hela familjen när de behöver det som mest, och de 
kommer fortfarande att ha gott om energi kvar för sina 
egna aktiviteter. Försök att få saker att ske nu som du 
har skjutit upp alltför länge. Du kommer att ligga steget 
före de andra.
    När månaden tar sin början kan du troligtvis inte und-
vika konflikter. Det kan verka som att Lejonet medvetet 
söker upp diskussioner för att ventilera sin ilska och sitt 
missnöje. September tvingar dig att klandra andra för 
dina egna misstag. Innan du börjar argumentera, tänk 
efter. Är det verkligen värt det? Ord kan vara helande, 
men dom kan också såra. Du kan komma att ångra dina 
arroganta kommentarer.
         
Jungfrun 
Försiktig, uppmärksam men intelligent och noggrann är 
jungfrun.
    Tack vare solens påverkan kommer Jungfruarna att 
vara mycket gästvänliga och generösa. När någon frågar 
dig om hjälp, kommer du att hjälpa till utan att tveka. Du 
kan till och med söka för volontärarbete eller bloddona-
tion för att bli tillfredsställd.
I September kommer du också att visa ett begär för att 
vara dominant. Därför kommer du med glädje att hjälpa 
till med dina kollegors organisation, vilket förmodligen 
kommer att löna sig bra. Dessutom vill du också kont-
rollera din partner, och du kommer förmodligen alltid att 
sätta dina intressen framför allt. Ett överskott av fåfänga 
kan förstöra ditt förhållande.
     Med kommande höst kan Jungfrun se fram emot 
mer ansvar, främst i hennes arbete. Det är lätt för dig att 
lösa något problem för hela september månad och din 
överordnade uppskattar det. Relationer kan distrahera 
dig från dina mål, så du borde skilja jobbet från fritid 
i alla fall.
   
Vågen
Rättvis, sympatisk, harmoni och intellekt.
    Vågen kommer att må mycket bra i September. Du 
kommer att passa in perfekt överallt, dessutom kom-
mer inte sjukdomar och förkylningar att besvära dig det 
minsta. Du kommer att vara i mycket bra form, så du 
behöver inte vila på dina lagrar utan använda energin för 
att göra någon sportaktivitet.
Mars kommer att ge dig mycket stöd, och detta kommer 
fylla dig med massor av fysisk och mental energi. Du 
kommer också att känna dess påverkan när det gäller 
din sexualitet. Särskilt män kommer känna en mycket 
stark attraktion till motsatt kön. Men tänk på att du har 
tendens till att bli aggressiv vid avvisande.
     Förbered dig. September ger dig mod till att säga vad 
du vill ha. Det är lätt för dig att begära en löneökning 
eller längre semester. Det är bra, för i den här perioden 
betalar förhandlingar säkert. Men kom ihåg, vill man 
vara fin får man lida pin.
      
Skorpionen 
Observant kämpe, förutseende och empatisk mot andra.
     September kommer inte att vara en smidig månad 
alls, och du kan behöva ta itu med din inre dilemman. Å 
ena sidan kan du bli kall-hjärtad, eller å andra sidan blir 
du alltför romantisk lagd. Men trots all påverkan från 
Venus, som, i kombination med Skorpinjonen, inte är 
helt positiv, kommer du att kunna hålla dig lugn och du 
kommer hålla inne mycket av dina känslor.
Detta kommer också att påverka förhållandet med din 
partner en hel del. Skorpioner som är singlar kommer 
att känna en lutning att leta efter svåra och komplicerade 
relationer, och de kommer inte att kunna släppa tanken 
på att smaka förbjuden frukt. Tvärtom kommer de som 
är i ett förhållande att överväga en kompromiss mellan 
vad de känner för sin partner och behovet av att vara 
själv.
    Den kommande hösten ger lugna vibbar, vilket Skor-
pionen känner under hela september månad. Situationen 
i kärlek och karriär är äntligen stabil och du kan njuta av 
en välförtjänt avkoppling. Det bästa sättet är aktiv vila, 
som sport eller långa promenader.   
    
Skytten 
Målmedveten, energisk och fylld med längtan och an-
strängning.
    Dina ledarskapskunskaper kommer att sticka ut lite 
extra. Om du tar på dig ett nytt projekt på jobbet, hittar 
du enkelt ett sätt att få alla att samarbeta och göra det 
mesta av det. Detsamma kommer att ske när det kommer 
till att uppfostra barn. Både på jobbet och hemma, som 

ledare, kan du se till behålla både beundran och vänskap.
Skyttar kommer huvudsakligen att påverkas av solen. 
Förutom att leda ett team på jobbet kan det också hjälpa 
dig att tydligt definiera dina livsmål, så tveka inte att 
börja tänka på dem.
    I september kan du känna dig avig mot hösten, men 
att stanna inom din natur hjälper dig. Skytten finner vila 
och välbefinnande i aktiviteter som svampjakt, gå i natu-
ren eller skapar höstdekorationer. Om något inte går bra, 
håll huvudet kallt och lär dig av misstag.
   
Stenbocken
Konservativa stjärntecken är praktiska, försiktiga, envi-
sa och allvarliga.
    Ankomsten av September kommer att orsaka många 
bekymmer för Stenbockar. Du kommer att ha tendens 
till att ha ansvar för andras uppgifter, så du förmodligen 
inte vet vad du ska börja någonstans, och du kommer 
därför skjuta upp dina uppgifter på obestämd tid. Försök 
att stanna upp för ett ögonblick och prioritera eftersom 
dessa uppskjutna uppgifter kan annars komma ikapp 
med dig på samma gång under de efterföljande dagarna.
Saturnus kommer också sannolikt att få dig att återvända 
till ditt förflutna i dina tankar. Melankoli över glömda 
vänskap eller ex-partners kommer sannolikt att komma 
till dina tankar. Försök att inte ge efter för sådana tankar 
och istället försöka att se framåt.
    I september borde varje Stenbock investera sin tid och 
energi för hälsan. Långa dagar i arbetet och frekventa 
övertidstimmar kan ha ett dåligt inflytande på hen. Glöm 
inte att träna och få tillräckligt med sömn. Din kropp 
kommer att betala tillbaka. Oroa dig inte för relationer, 
de är fridfulla och harmoniska.
       
Vattumannen 
Själfull och romantisk med en känsla för experimente-
ring.
    Vattumannen kommer att vara under Venus starka 
påverkan. En av dina största behov är frihet, och kanske 
är det just därför du är olycklig i din nuvarande relation. 
Sett ur en sexuell aspekt blir du ofta snabbt uttråkad, vil-
ket ju också kan vara ett stort problem i ett förhållande. 
Du bör följa din instinkt och lämna din tråkiga partner.
Du kommer också att vara mer opålitlig, vilket kan ha 
effekt i dina relationer med din familj och vänner på ett 
negativt sätt. Men under September månad kommer du 
att förtrolla alla med din charm, och de kommer snabbt 
att glömma alla misstag du gör.
    I september måste Vattumannen gå tillbaka till arbets-
livets vardag. Eftersom dina känslor är inaktiva, kastar 
du dig in i jobbet med nöje. Merkurius i Jungfrun ger 
dig analytiskt tänkande. Tack vare det kommer du att 
få insikt i något problem, som du kan lösa med lätthet.
   
Fiskarna 
Blygsam och känsligt stjärntecken, de har stark själv-
uppfattning och inspiration.
    Denna månad kommer normalt med mycket uppgif-
ter för de flesta av befolkningen och med detta kommer 
även depression. Fiskarna kommer nu att vara i ett per-
fekt tillstånd för att bekämpa ett sådana humör. Försök 
att ge dig själv och din familj några extra dagar för att 
kompensera för vad ni har missat under hela sommaren.
I September är det också dags att förbereda trädgården 
för vintern. Om du inte har någon trädgård, så tveka inte 
att hjälpa dina vänner eller grannar. De kommer utan 
tvekan att returnera hjälpen tillbaka när du behöver det, 
och dessutom kommer lite kroppsarbete att hjälpa dig att 
gå igenom dina tankar och funderingar.
   I september bör du vara försiktig med din fysiska styr-
ka - överskatta den inte. Fiskarna är naturligtvis mycket 
känsliga. Om du har överskattat dig själv under årstids-
förändringarna kan det påverka din hälsa. Var en måttlig 
sportutövare och slappna av tillräckligt.
    

Källa: skyhoroskop.se  
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VAXREMSOR 
RULLE 80M

99:-/st.
(195:-)

Vaxkassetter 100 ml
PÄRLVAX 

ROSA – 1 KG
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(24 st.)
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(800ml)
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skanna koden och köp direkt ->
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Power your world. 
IONIQ 5.

Nu är vår nya kompromisslösa elbil här! 
IONIQ 5 är både otroligt vacker och otroligt modern. Snabbladdar du vår nya elbil i fem 
minuter får den 100 km ny räckvidd. Vi vet, det är nästan oförskämt bra att den kan fylla på 
batterierna så snabbt. Och när vi ändå håller på och skryter – den kan dra upp till 1 600 kg 
och gör 0-100 km/h på 5,2 sekunder.

Välkommen att provköra IONIQ 5 under lanseringshelgen 18–19 september!

IONIQ 5 förbrukning: 16,7-17,7 Wh/100 km, 
CO2 0 g/km (WLTP). Bilen på bilden visas med 
extrautrustning. Dragvikten gäller 72,6 kWh. 
Laddtider gäller vid uppladdning med 800 volt.

Sverigepremiär 18-19 september!

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


