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Pure Gold DIVINE 24Ka 
LYXIGT LIFTING 

SERUM för normal till torr 
hud 100ml

1595 kr

ANTI-STRESS SERUM FÖR 
EXTRA KÄNSLIG HUD  

Kamomill extra känslig Formulan av naturliga 
ingredienser i form av torr, icke-fet olja verkar på 
flera nivåer: intensivt lugnande, minskar hudens 
känslighet, stimulerar förnyelse och förbättrar 
hudens struktur och elasticitet. Din huds natur-
liga skydd förstärks, synligheten av fina röda ka-
pillärer minskar, obehaglig ansiktsrodnad tonas 

ner och din huds naturliga lyster återställs.

185 kr

PURE GOLD 
innehåller lyxen av rent guld 24 ka

exklusivt på www.xtakes.se

Sidan 15  

SLAPP- 
lagstiftning: 
Vad gör 
det med 
samhället?                                                                       

Sidan 21 

Vi gör den lilla tillverkaren stor igen. 
Ja, tillsammans kan vi!

Sälj 
via o

ss!
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AI

Angivna  erbjudanden gäller t.o.m. 2022-03-27. För öppettider och info 
om vår hantering av Covid-19 se:  www.g lasogonmagas inet .se

Malmö Södra Förstadsgatan 121 Telefon: 040-828 88
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Varje glas är unikt!
Vid köp av enkelslipade glas med vår bästa antireflexbehandling, 
i-Protection NT, bjuder vi på uppgradering till Orgalit Optimize (Värde 300 kr), 
ett digitalt slipat och individuellt anpassat glas med bästa optiska synkomfort. 
Glaset ger ett bredare perifert synfält, vilket ökar synkomforten i alla situationer.

Läsglasögon på köpet!
Vid köp av progressiva glasögon med bästa behandling 
(1100:-), IP NT, bjuder vi på ett ett par läsglasögon 
i dina styrkor samt synundersökning. Värde 2290 kr. 
(Synundersökning 395 kr, båge upp till 595 kr, samt enkelslipade 
glas med reptålig yta 1300 kr. Mer information i butiken.)

VÄRDE 
2290:-

Märkesbågar 500 kr /st

Nu ryker resten av bågarna från vinterns märkesrea!

BARBOUR    METRO    SUPERDRY    RAY BAN    CAT    TRIPLE X 
SKAGA    WILLIAM MORRIS    EMPORIO ARMANI med flera

Kostnadsfri 
synundersökning 
vid köp av glasögon. Värde 395:-
Utförs av legitimerad optiker.

Varje öga är unikt!

4 Ingen uppläggningsavgift  
4 Ingen ränta  
4 Ingen aviavgift

Effektiv ränta vid 10 000 kr är 0%
vid 10 månaders avbetalning.

Avgiftsfri delbetalning.

 100:-/5 UTGIVNINGAR 
300009 0767897
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Intresset är stort för 
verktyget Dechefr. Na-
zar Akrami och hans 
kollegor har samarbetat 
med FBI, den federa-
la polismyndigheten i 
USA. Andra som visat 
intresse för verktyget är 
Google, Linkedin och 
polismyndigheter i olika 
länder.

Det började för några år 
sedan när Nazar Akrami 
fick ett mejl från Lisa 
Kaati, en it-forskare vid 
Uppsala universitet som 
ville ses och prata. Själv 
hade han forskat och 
undervisat i personlig-
hetspsykologi och soci-
alpsykologi sedan 2005.

– Lisa hade ett konkret 
problem. Hon jobbade 
med polisen och för-
svaret och forskade om 
hur man skulle kunna 
upptäcka ensamageran-
de våldsverkare på nä-

tet. Vår gemensamma 
forskning fokuserade på 
hur man kan identifie-
ra individer som har en 
förhöjd risk för att begå 
våldshandlingar baserat 
på deras skriftliga kom-
munikation.

Bildade ett företag
När forskningsprojek-
tet tog slut ville Nazar 
Akrami inte att forsk-
ningsresultaten skulle 
hamna i byrålådan, utan 
beslöt sig istället för att 
gå vidare och bilda ett 
företag för att kunna 
fortsätta utveckla och 
förfina teknikerna. Idag 
driver han företaget 
Mind Intelligence Lab.
Själva basen är Dechefr 
– ett verktyg med fle-
ra algoritmer, som till-
sammans kan bedöma 
risken att en individ be-
går våldsdåd eller vålds-
handlingar. Allt som 
behövs är en text från 

AI-verktyget som förutspår våldsdåd

internet – till exempel 
från sociala medier, dis-
kussionsforum, sms och 
chattar.
– Alla möjliga texter kan 
matas in och så får man 
fram en riskbedömning 
från 0 till 100, med ko-
den grön, gul eller röd. 
De allra flesta är gröna. 
Ett problem med risk-
bedömningar är de fall 
som är svåra att bedö-
ma, det gäller hela tiden 
att reducera de falskt 
positiva. 

Samarbete med FBI
I samarbete med FBI 
har verktyget utvecklats 
mer och precisionen har 
ökat, bland annat genom 
att träna algoritmerna på 
data från kända fall och 
från en normalpopula-
tion. Detta har i sin tur lett 
till kontakter med företag 
som Google och Linke-
din samt polismyndighe-
ter i olika länder.

– Under dessa två år har 
vi sett att våra algorit-
mer och vår infrastruk-
tur går att använda till 
annat. Vi arbetar exem-
pelvis med att bedöma 
risk för självmord ge-
nom att analysera texter.

Produkterna är i olika sta-
dier av utveckling. Verk-
tyget Suicidescan analy-
serar risk för självmord 
och en modul som analy-
serar personlighet är ock-
så under utveckling.

Utgår från texter
Gemensamt för alla 
verktyg är att de utgår 
från text på internet, 
eftersom det är just på 
internet som många ger 
uttryck för negativa tan-
kar och känslor.

– Det finns två värl-
dar, verkligheten och 
den virtuella världen. I 
verkligheten finns mas-

sor av mekanismer som 
gör möten trevliga, men 
dessa saknas på många 
ställen på nätet, konsta-
terar Nazar Akrami.

– Vårt företag utveck-
lar tekniker som gör det 
möjligt att predicera oli-
ka beteenden – framför 
allt oönskade beteen-
den. Till exempel jobbar 
vi just nu med att identi-
fiera grooming-beteen-
de, vilket är viktigt för 
att barn ska känna sig 
säkra på nätet.

Verktygen för riskbe-
dömningar har hittills an-
vänts av analytiker, som 
gör en egen bedömning 
av de varningssignaler 
som verktyget identifie-
rar. Även om forskning 
visar att träffsäkerheten 
är stor, kring 95 procent, 
är det alltid analytikern 
som har sista ordet och 
som fattar besluten.

Hjälp att fatta rätt 
beslut
Syftet med verktygen är 
att de ska hjälpa analy-
tikerna att fatta rätt be-
slut. Ibland kan det till 
exempel uppstå situa-
tioner där personer som 
inte alls utgör en risk 
röd-flaggas.
– Att göra riskbedöm-
ningar är komplicerat 
och att oskyldiga flag-
gas eller att man missar 
potentiellt farliga indi-
vider alltid ett problem. 
Analytikerna har en 
komplicerad uppgift och 
min förhoppning är att 
våra verktyg ska hjälpa 
till i deras bedömningar, 
säger Nazar Akrami.

Men visst väcker det här 
svåra frågor kring inte-
gritet och etik, som har 
diskuterats mycket inom 
företaget.

– Vår forskning är etik-
prövad och vi låter inte 
vem som helst få använ-
da verktygen. Det regle-
ras noga, till exempel i 
avtal med analytiker, fö-
retag och sociala medier.

FAKTA: ENSAMAGE-
RANDE VÅLDSVER-
KARE
” E n s a m a g e r a n d e 
våldsverkare” är be-
nämningen på en gär-
ningsperson som en-
sam, eller tillsammans 
med en annan person, 
på egen order och utan 
personlig vinning begår 
grovt planerat våld.

I Sverige och i de nord-
iska grannländerna har 
flera uppmärksamma-
de attacker av ensam-
agerande gärningsmän 
skett, till exempel ter-
rordåd och skolskjut-
ningar. Det mest kända 
fallet är Anders Behring 
Breiviks attentat i Norge 
2011.

Info Express
hello@infoexpress.se

Källa: Lunds universitet

Bild/källa: Pixabay

■ – Vår drivkraft är att vi kan lösa ett problem som faktiskt är allvarligt, säger Nazar Akrami, professor i 
psykologi vid Uppsala universitet. Tillsammans med it-forskare har han utvecklat ett verktyg som bedömer 
risken för att en person ska begå våldsdåd, genom att analysera texter på internet.
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Sedan finanskrisen 2008 
har Malmös arbetslöshet 
ökat allt mer jämfört med i 
resten av landet, och det så 
kallade arbetslöshetsgapet 
har växt till runt sju pro-
centenheter. I rapporten, 
som är skriven av Martin 
Nordin som är docent på 
Ekonomihögskolan vid 
Lunds universitet, under-
söks vilka förklaringar 
som finns till det ökade ar-
betslöshetsgapet.

Åren före finanskrisen var 
ett toppår för Öresund-
spendlingen som sedan 
sjönk markant under och 
efter krisen för att sena-
re stabiliseras under åren 
före coronapandemin. I 
rapporten lyfts detta fram 
som en av orsakerna till 
att Malmös arbetslöshet 
fortsatt var kvar på en hög 
nivå även under den efter-
följande högkonjunkturen.

”Malmös sysselsättning 
ökar men samtidigt mot-
verkas en minskning av 
Malmös arbetslöshet. Rap-
porten tolkar det som att 
(de tidigare) arbetspend-
larna tar många av de nya 
jobben som skapas under 
den senaste högkonjunk-
turen vilket innebär att ar-
betslösa som står på mar-
ginalen att komma in på 
arbetsmarknaden inte gyn-
nas av högkonjunkturen på 

samma sätt i Malmö som 
arbetslösa i andra delar 
av riket”, skriver Martin 
Nordin i rapporten.

Men den förändrade 
gränspendlingen är inte 
den enda orsaken till 
den höga arbetslösheten. 
Rapporten visar även att 
utbildningsnivån, segre-
gation kopplat till en hög 
invandrartäthet i vissa 
stadsdelar, en stor andel 
unga samt Malmös nä-
ringslivsstruktur med få 
lågkvalificerade jobb är 
förklarande orsaker till ar-
betslöshetsgapet. 

Info Express
Källa: News Øresund

■ Att färre pendlar från Malmö till Danmark idag än innan finanskri-
sen 2008 pekas i en ny rapport ut som en bidragande orsak till Malmös 
höga arbetslöshet i relation till resten av Sverige. Rapporten, som är 
skriven av docent Martin Nordin vid Lunds universitet, är den första 
som lämnas över till Malmös tillväxtkommission i syfte att förbättra 
förutsättningarna för Malmös framtida utveckling. 

Forskare: Minskad pendling till Danmark en av 
orsakerna till Malmös höga arbetslöshet

Öresundsavtalet omfattar inte 
offentligt anställda och inkomster 
under 150 000 DKK per år
■ Sedan 2003 har Dan-
mark och Sverige ett 
skatteavtal, Öresunds-
avtalet, som reglerar hur 
gränspendlare ska betala 
skatt (normalt i arbetslan-
det) och hur länderna kom-
penserar varandra för kost-
naderna i boendelandet. 
Avtalet är ett tilläggsavtal 
till det nordiska skatteav-
talet från 1996 och som 
är baserat på principerna i 
OECD:s modellavtal. Det 

innebär att kompensations-
ordningen i Öresundsavta-
let inte omfattar offentligt 
anställda eller personer 
med en årlig inkomst som 
understiger 150 000 dans-
ka kronor. Enligt en analys 
som Øresundsinstituttet 
tog fram i samarbete med 
Region Skåne under 2017 
fick Sverige under 2015 
en nettokompensation från 
Danmark på 920 miljoner 
kronor. Om även offentlig-

anställda och personer med 
lägre inkomster skulle räk-
nas med hade Sverige fått 
ytterligare mellan 340 och 
428 miljoner svenska kro-
nor i nettokompensation 
från Danmark. Kompensa-
tionen från Danmark beta-
las inte ut till de enskilda 
svenska kommunerna utan 
ingår i det kommunala ut-
jämningssystemet. 

Info Express
Källa: News Øresund

PREMIÄR FÖR NYA S-CROSS HYBRID

Bränsleförbr. bl. körning WLTP: 5,9-6,1 l/100 km. CO2 132-139 g/km. 3 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 3 års assistans och 12 års garanti 
mot genomrostning. 5 års / 10.000 mil hybridgaranti gäller S-CROSS. *Erbj. gäller vid ordertecknande av ny S-CROSS senast 30/6 2022, gäller till behör 
som t.ex vinterhjul, dragkrok mm. Tillbehörserbj. gäller endast kontantköp/billån. **Erbj. gäller vid privatleasing av ny S-CROSS senast 30/6 2022, 
avtalstid 36 mån, 1.000 mil per år, ev. övermil och onormalt  slitage debiteras, service ingår, garanterat restvärde, rörlig ränta (f.n 3,3%), uppläggnings-
avg. 695 kr, betalskydd i 3 mån. ingår utan kostnad. Går ej att  kombinera med andra rabatter eller erbj. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.

Jägershillgatan 6, Malmö, 040-42 06 02, citymotor.se  
Mån–fre 9.30 –18, lördag 11–15 

FYRHJULSDRIFT 
OCH SÄKERHET I 

TOPPKLASS!

Värde: 20.000:- 
 

Köp och få tillbehör!*

Privatleasing från 

2.995:-/mån**

Ord. pris 3.445:-/mån

LANSERINGS-

ERBJUDANDEN: 

S-CROSS hybrid
från 279.900:-

Industrigatan 3, Svedala, 040-40 20 10  
Mån–fre 9.30 –18, söndag 11–15

Pris från: 432 900 kr.  
Privatleasing från: 2 495 kr/mån

70 000 KR I
MILJÖBILSBONUS

Mazda Center i Svedala /City Motor i Malmö
Industrigatan 3, 233 21 Svedala, tel: 040-402010

Jägershillgatan 6, 213 75 Malmö, tel: 040-420602

www.mazdacenter.nu, www.citymotor.se

Förbrukning:19 kWh/100 km (bl. körn.), CO2-utsläpp: 0 g/km (bl. körn.). Privatleasing: 36 mån, 1000 mil/år inkl service. Skatt, försäkring och 
avg. tillkommer. Erbjudandet gäller t.o.m. 2021-12-31. För elbilar med noll-utsläpp är den statliga bonusen för privatpersoner för närvarande 70 
000 kr. Avdrag för klimatbonus är inte inräknat i priset för MX-30.

MAZDA MX-30
HELT  ELEKTRISK

Mazda MX-30 är en elektrisk, kompakt SUV som erbjuder mer än bara Mazdas unika 
körupplevelse. Den har en interiör med hållbara material så som kork, konstskinn och 
återvunnen plast. Som standard är den dessutom fullmatad med ny teknik som head-up 
display, app-styrning och all tänkbar aktiv säkerhet. Det handlar om att njuta av livets 
små och stora upplevelser – med små fotavtryck. Provkör och upplev energin.

Att färre pendlar från Malmö till Danmark idag än innan finanskrisen 
2008 pekas i en ny rapport ut som en bidragande orsak till Malmös 
höga arbetslöshet i relation till resten av Sverige. Foto: News Øresund

Köpenhamn bygger ny 
containerhamn i Nordhavn

■ Senast 2024 ska Köpenhamns nya containerterminal stå klar. Kajen blir 550 
meter lång och investeringen väntas landa på 700–800 miljoner danska kronor. 
Placeringen blir yttre Nordhavn och hamnen ska ersätta den nuvarande contai-
nerterminalen på Levantkaj där det istället byggs bostäder.

Byggherre för Köpenhamns nya containerterminal är By & Havn och operatör blir 
Copenhagen Malmö Port, CMP. Den nya terminalen vänta bli cirka 165 000 kvadrat-
meter vilket är större än den befintliga på Levantkaj som är cirka 140 000 kvadrat-
meter. Anne Skovbro, vd för By & Havn, beskriver terminalen som ”en kommersiell 
nödvändighet” i en artikel i Berlingske.

– Det har alltid seglats in varor till Köpenhamn och det behovet finns fortsatt. De 
varor som kommer in här är till huvudstadsområdet och hela Själland, säger hon.

Granne med den nya containerterminalen blir en 28 hektar stor park som ska anläg-
gas i området med gräns mot Öresund, Naturpark Nordhavn.

Info Express, Källa: News Øresund

Köpenhamns nya containerterminal ska byggas i yttre Nordhavn. Foto: By & Havn
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– Risken att en stormflod 
översvämmar tunneln är 
mycket liten, men om det 
inträffar får det enorma 
konsekvenser. Vi satsar 
därför på ett omfattande 
stormflodsprogram för att 
stärka skyddet av förbin-
delsen mot den nästintill 
osannolika stormfloden, 

säger Bengt Hergart, an-
läggningsdirektör på Øre-
sundsbron.

Totalt avsätts 60 miljo-
ner DKK i konsortiets 
investeringsbudget för 
stormflodssäkring av såväl 
Peberholm som Kastrup 
halvö under de kommande 

sex åren. Det handlar bland 
om att etablera skyddsvallar 
och murar vid tunnelmyn-
ningar, järnväg och teknisk 
utrustning. Stormflodspro-
grammet innehåller flera 
projekt och aktiviteter för 
att skydda anläggningen 
från stormflod både med 
och utan vågor.

Framtidsprognoser visar 
en ökad risk för kraftiga 
översvämningar i Öresund 
jämfört med utsikterna un-
der byggtiden. 

– Öresundsförbindelsen har 
fortsatt ett mycket starkt 
skydd generellt, bland an-
nat mot stormflod. 

■ Øresundsbron förbereder sig för stigande havsnivåer genom satsningar på skyddsåtgär-
der för 60 miljoner DKK. Klimatförändringar och nya riskprognoser kräver att dagens 
skydd mot stormflod stärks ytterligare en nivå på Öresundsförbindelsen.

ØRESUNDSBRON SATSAR 60 MILJONER DKK 
PÅ STÄRKT SKYDD MOT STORMFLOD

■ Klockan 19.45-23.00 den 17 mars stängs Øresundsbron för vägtrafik på grund 
av en beredskapsövning i Öresundstunneln. Tågen går med ett reducerat antal 
avgångar.

Foto: Øresundsbron

BEREDSKAPSÖVNING STÄNGER ØRESUNDSBRON – 
DEN 17 MARS KL. 19.45-23.00

Varje dag passerar närmare 
20.000 fordon Øresunds-
bron. Och antalet tåg är 
nästan 200 på ett dygn.

Säkerheten har högsta pri-
oritet på förbindelsen och 
Øresundsbro Konsortiet 
arbetar kontinuerligt med 
myndigheter och tågope-
ratörer för att förbättra och 
utveckla beredskaps- och 
krisarbetet. Därför genom-

förs en beredskapsövning 
i Öresundstunneln – på 
motorvägen och i det ena 
järnvägsröret – kvällen 
den 17 mars.

– Scenariot är en omfattan-
de olycka i tunneln. Öv-
ningen kommer, förutom 
personal från räddnings-
tjänster, myndigheter, 
tågoperatörer samt Øre-
sundsbro Konsortiet, om-

fatta cirka 40 statister från 
såväl Danmark som Sveri-
ge, säger Ulla V Eilersen, 
säkerhets- och miljöchef 
på Øresundsbron.

Syftet med övningen är att 
testa koordinering mellan 
de olika aktörerna på båda 
sidor av Öresund för att 
effektivt kunna hantera en 
olycka på förbindelsen. 
Detta gäller till exempel 

samarbetet på ledningsni-
vå, organisering av olyck-
platser, alarmeringsrutiner 
samt kommunikationen 
via danska och svenska 
radiosystemen SINE och 
RAKEL. 

Beredskapsövningar ge-
nomförs vart fjärde år på 
förbindelsen. I år är det sjät-
te gången en övning i full 
skala sker på Øresundsbron 
sedan invigningen 2000. 
Kunder
Vi ber våra kunder att re-
dan nu planera sina resor 

under beredskapsövning-
en. Tågen går med något 
reducerat antal avgångar, 
men vägtrafiken är helt av-
stängd klockan 19.45-23.

Skånetrafikens app och 
hemsida uppdateras med 
aktuella avgångar för Öre-

sundstågen. Tågresenärer 
med Öresundstågen upp-
manas att se där vilka tåg 
som går.

Vi beklagar besväret och 
hoppas på kundernas för-
ståelse.

Källa: Øresundsbron

Men genom våra nya 
satsningar möter vi nya 
klimatprognoser och tar 
ytterligare höjd för ett 
läge där alla aspekter av 
en stormflod är emot oss, 
till exempel vindriktning 
och om det uppstår vågor, 
säger Christian Tolstrup, 
projektledare på Øre-
sundsbron. 

Vid en stormflodsöversäm-
ning av Öresundstunneln 
bedöms konsekvenserna 
vara närmast ofattbara. 
Förbindelsen som sam-
manflätar två länder till en 
region – med allt vad det 
innebär för alla med liv 
och arbete på båda sidorna 
av sundet – skulle behöva 
hållas stängd i minst ett 
år. Endast reparations-
kostnaderna vid en sådan 
händelsen beräknas uppgå 
till 4 miljarder DKK. Sam-
hällskostnaderna är långt 
mycket större. 

– När bron skulle byggas 
tog man beslut om att Öre-
sundsförbindelsen skulle 
ha den högsta skyddsni-
vån, till exempel en storm-
flod i nivå med något som 
statistiskt bara inträffar var 
10.000:e år. Vi ska ha sam-
ma skyddsnivå i dag, men 
det förutsätter stärkta åtgär-

der säger Bengt Hergart.

Tillsammans med närlig-
gande kommuner, Copen-
hagen Airport, DSB och 
Sund & Bælt samarbetar 
Øresundsbro Konsortiet 
också för gemensamma 
lösningar och satsningar 
på stormflodssäkring av 
områden som bland annat 
kan påverka Öresundsför-
bindelsen, men som ligger 
utanför konsortiets ansvar 
för kust-till-kust.

Konsortiet räknar med att 
stormflodsprogrammet 
kommer att vara aktivt un-
der brons hela livstid, men 
i olika omfattning för att 
upprätthålla robustheten.  
– Vi är redan i full gång 
med projektering och ge-
nomförandet av alla åtgär-
der som ligger i program-
met. Senast 2025 planerar 
vi vara klara med men 
denna fas, men sedan är ju 
detta ett arbete som hela ti-
den måste ses över för att 
skapa en robust och håll-
bar bro, säger Christian 
Tolstrup.

Info Express
hello@infoexpress.se
Källa: Øresundsbron

Förtydligande: I en tidigare version uppgavs att skyddsåtgärderna ska genomföras under de kommande sex åren. Åtgärderna ska vara färdiga 
inom fyra år, dvs. år 2025. Foto: Øresundsbron
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■ Förra året behövde 572 barn uppleva att båda eller någon av föräld-
rarna blev av med sin bostad, en ökning med 123 barn jämfört med året 
innan och den högsta siffran sedan 2012.
– Det är oroande att utvecklingen fortsätter åt fel håll, säger Davor Vu-
leta, analytiker på Kronofogden.

Under många år minskade 
antalet barn som berörs av 
vräkning. Men 2018 vände 
kurvorna uppåt igen, en 
trend som håller i sig.

I fjol vräktes 298 barnfa-
miljer – en ökning med 49 
vräkningar sedan 2020. 
Antalet berörda barn har 
ökat från 449 till 572. 
Bland dessa bodde 316 
permanent i det vräkta 
hushållet (ökning med 12 
procent) och 120 växel-
vis (ökning 43 procent), 
medan 136 var umgänges-
barn (ökning 62 procent). 
Ökningen är alltså störst 
bland umgängesbarn och 
barn som bor växelvis hos 
respektive förälder.

Även totalt sett ökade an-
talet vräkningar – från 2 
106 år 2020 till 2 560 i fjol. 
En sannolik förklaring till 
att antalet vräkningar har 
ökat är att hyresvärdar 
avvaktade med att lämna 
in ärenden under 2020 på 
grund av covid-19, för att 
istället göra det förra året.

Lokal samverkan bidrar 
till färre vräkningar
Att bli vräkt får ofta all-
varliga konsekvenser, med 
både personligt lidande 
för dem som drabbas och 
stora kostnader för sam-
hället. Kronofogden sam-
arbetar med länsstyrelser, 
kommuner och hyresvär-
dar för att förebygga vräk-
ningar.

– Ingen vill att barn ska 
behöva uppleva en vräk-
ning. För att vända ut-
vecklingen krävs samver-
kan mellan kommuner och 
hyresvärdar på lokal nivå, 
för att så tidigt som möj-
ligt fånga upp problemen. 
Det bästa är om parterna 
kan lösa situationen innan 
skulden växer och utan att 
vi behöver kopplas in, sä-
ger Kim Jonsson från Kro-
nofogdens förebyggande 
verksamhet och fortsätter:

– Runtom i landet finns 
många framgångsrika ex-
empel på lokal samverkan 
för att förebygga vräk-
ningar. Vi på Kronofog-

den bidrar gärna med våra 
kunskaper och erfarenhet-
er, både när man startar 
upp ett samarbete och i det 
fortsatta arbetet.

Ensamstående föräldrar 
överrepresenterade
87 procent av förra årets 
vräkningar av barnfamil-
jer berodde på hyresskul-
der. Och det var framför 
allt familjer med lång-
variga ekonomiska pro-
blem som drabbades. Tre 
av fyra vräkningar rörde 
ensamstående föräldrar. 
Bland dessa var kvinnor 
mest utsatta. Drygt fyra av 
tio barn som berördes av 
vräkning bodde helt eller 
delvis hos sin ensamståen-
de mamma.

– Ensamstående föräldrar 
har ofta små ekonomiska 
marginaler. Det är viktigt 
att samhället fångar signa-
ler tidigt för att motverka 
fler vräkningar i den här 
gruppen, säger Davor Vu-
leta och fortsätter:

– Som hyresgäst är det 

Antalet barn som berörs av 
vräkning fortsätter att öka

viktigt att agera om du har 
svårt att betala din hyra. 
Ta kontakt med hyresvär-
den, sök stöd från kommu-
nen och prata med familj 
och vänner. Även om det 
kan kännas jobbigt är det 
alltid bättre att ta hjälp ti-
digt innan skulden hunnit 
växa sig stor.

Stora regionala skillnader
Det finns stora skillnader 
runt om i landet. Antalet 
berörda barn ökar i 15 

län och minskar i sex. I 
Skåne berördes flest barn, 
på Gotland inga.

– I Skåne har antalet barn 
som berörs av vräkning 
ökat markant, följt av 
Västra Götaland, Väst-
manland och Örebro län. 
Stockholms län sticker ut 
åt andra hållet med den 
största minskningen, sä-
ger Davor Vuleta.

Under förra året vräktes 

barnfamiljer i 114 av lan-
dets 290 kommuner. Det 
är sex fler kommuner än 
2020 och tretton fler än 
året dessförinnan.

– Samtidigt är det vik-
tigt att poängtera att i 176 
kommuner berördes inga 
barn av vräkning, säger 
Davor Vuleta.

Info Express
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■ I fyra av fem nordiska 
länder har invånarna i dag 
digitala körkort som appli-
kationer i sina mobiltelefo-
ner. Men användningsom-
rådena varierar och de kan 
inte användas utomlands. 
Nu föreslår utskottet för 
tillväxt och utveckling i 
Norden att digitala körkort 
ska erkännas för använd-
ning i hela Norden.
Nordiska rådets utskott 
för tillväxt och utveckling 
föreslår att Nordiska mi-
nisterrådet ber transport-
ministrarna i alla de nord-
iska länderna att påbörja 

arbetet med ett ömsesidigt 
erkännande av varandras 
digitala körkort.

Anders Eriksson, chef 
för utskottet för tillväxt 
och utveckling i Norden, 
menar att det här är en 
lågt hängande frukt för de 
nordiska transportminist-
rarna och att det kommer 
att ge nordisk nytta i in-
vånarnas vardag.

– Den digitala tidsåldern 
är inget som ligger fram-
för oss. Den är här nu. För-
slaget ligger alltså i tiden. 

Det sägs att Norden är 
föregångare inom digitali-
sering, men det är en po-
sition som kräver ständig 
utveckling. Vårt förslag 
ska ses som en del av den 
processen. Vi måste helt 
enkelt ”walk the talk”, sä-
ger Eriksson. 

På sikt vill utskottet också 
att man utreder möjlighe-
terna till ett gemensamt 
digitalt körkort. Då vill 
man även ha med de bal-
tiska länderna. 

Info Express
Källa: Nordiskt samarbete

Ömsesidigt erkännande av 
digitala körkort i Norden

Fotograf Jacob Ehrbahn/Ritzau Scanpix

■ Det nordiska gräns-
hinderrådet fortsätter att 
arbeta med digitalisering 
och godkännande av nord-
iska yrkesexamina under 
det kommande året. Dess-
utom lyfts skattefrågor 
som ett viktigt område. 
Det skriver Norden.org. 
Därutöver arbetar ledamö-
terna från varje land och 
självbestämmande region 
i Norden vidare med att 
försöka lösa de gränshin-
der som de prioriterat.

Ny ordförande för Gräns-
hinderrådet är Norges re-
presentant, Vibeke Ham-
mer Madsen, som menar 
att pandemin satt ljuset på 
skattefrågorna.

– Jag säger inte att vi ska 
förnya alla skatteavtal 
mellan länderna i Norden, 
men vi måste kunna ta oss 
an de utmaningar vi ser 
att finns inbyggda i gamla 
skatteavtal, som till exem-
pel när det gäller hemma-

kontor för gränspendlare. 
Det här kom tydligt fram 
under pandemin och de 
problemen kommer vi ju 
att ha också framöver, när 
kombinationen hemma-
kontor och fysisk arbets-
plats blir allt vanligare, 
säger hon till Norden.org. 

Info Express
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Gränshinderrådet ska 
arbeta med skattefrågor 

under 2022

Nordiska Gränshinderrådet ska under 2022 bland annat ska arbeta med skattefrågor, digitalisering över 
gränserna samt ömsesidigt godkännande av varandras yrkesexamina. Foto: News Øresund

NYA FORD
E-TRANSIT

Energiförbrukning (bl. körn.) WLTP 28,9 – 33,1 kWh /100 km, CO2-utsläpp 0 g/km. Miljöklass Euro 6D-Temp. Garanti gäller 5 år/15 000 mil. Batterigaranti 8 år/16 000 mil. * Gäller L3H2 350 skåp. 
Faktisk räckvidd varierar beroende på ett antal yttre faktorer som klimat, körstil, bilunderhåll, batteriålder etc. Erbjudandet gäller tom. 31 maj 2022 och kan ej kombineras med andra avtal eller 
rabatter. Lokala avvikelser kan förekomma. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Med reservation för felskrivningar och prisändringar.

E-TRANSIT
Lanseringspris från 529 900 kr exkl moms

HELT ELEKTRISK. INGA KOMPROMISSER.
Nya helt elektriska Ford E-Transit har en enastående räckvidd på upp till 402 km 
i stadskörning* och smarta funktioner som Pro Power Onboard, som ger dig 
möjlighet att enkelt koppla in dina verktyg i ett 230-volts uttag så att du kan 
börja jobba direkt. Ta din verksamhet till nästa nivå, utan att kompromissa med 
varken lastutrymme, säkerhet eller kvalitet.

FordStore Hedbergs Bil, Hornyxegatan 16, Malmö. Öppet: Mån-Fre 9-18. Lör-Sön 11-15.
FordStore Hedbergs Bil, Ängelholmsvägen 1, Helsingborg. Öppet: Mån-Fre 10-18. Lör-Sön 11-15.
Hedbergs Bil, Södra Vägen 1, Lund. Öppet: Mån-Fre 10-18. Lör-Sön 11-15.
Besök oss gärna på www.hedbergs.se eller Facebook!

FORD KUGA
PLUG-IN HYBRID

Privatleasing från 2 995 kr/månad*

Bränsledekl. bl. körning 1,0l/100km, CO222g/km. (WLTP) Miljöklass Euro 6d-temp. Garanti gäller 5år/10000 mil. *Erbjudandet gäller Kuga Titanium Phev (ord.pris453 200 kr). Mån.kost. baserat på 1000 mil/år, max 
period 36 mån. Nationellt serviceavtal ingår. Kostnader för skatt och vinterhjul tillkommer. Gäller ordertecknade bilar senast 31/3-22. En rörlig leasingavg., uppläggningskost. 695 kr & 60 kr i admin.avg. tillkommer. 
Priset gäller endast vid finansiering via Ford Finans. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Med reservation för felskrivningar och prisändringar.

FORD KUGA
PLUG-IN HYBRID

NU MED ÄNNU LÄNGRE RÄCKVIDD,
UPP TILL 64 KM PÅ EL
Europas mest sålda laddhybrid har nu blivit ännu bättre med 
utökad elektrisk räckvidd. Perfekt för vardagsresorna och helgens 
äventyr med hela familjen. Välkommen in och upplev spänningen.

FordStore Hedbergs Bil, Hornyxegatan 16, Malmö. Öppet: Mån-Fre 9-18. Lör-Sön 11-15.
FordStore Hedbergs Bil, Ängelholmsvägen 1, Helsingborg. Öppet: Mån-Fre 10-18. Lör-Sön 11-15.
Hedbergs Bil, Södra Vägen 1, Lund. Öppet: Mån-Fre 10-18. Lör-Sön 11-15.
Besök oss gärna på www.hedbergs.se eller Facebook!

2995:-2995:-
PRIVAT-LEASING FR:2995:-PER MÅNADINKL SERVICE
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Tabell 1: Barn berörda av vräkning i Sveriges län
                        2020               2021             Skillnad    Skillnad
Län Vräkningar Barn Vräkningar Barn Vräkningar 
Barn
Blekinge 3 6 3 3 0 -3
Dalarna 11 23 9 16 -2 -7
Gotland 1 1   -1 -1
Gävleborg 9 16 12 18 3 2
Halland 4 8 8 13 4 5
Jämtland 3 3 2 6 -1 3
Jönköping 7 11 11 24 4 13
Kalmar 5 9 5 12 0 3
Kronoberg 2 3 5 10 3 7
Norrbotten 3 5 4 4 1 -1
Saknas 6 17 5 12 -1 -5
Skåne 39 61 49 101 10 40
Stockholm 62 112 49 90 -13 -22
Södermanland 14 29 16 36 2 7
Uppsala 12 23 15 38 3 15
Värmland 8 12 13 22 5 10
Västerbotten 2 3 5 9 3 6
Västernorrland   2 4 2 4
Västmanland 12 23 21 39 9 16
Västra Götaland 22 34 32 56 10 22
Örebro 7 11 13 27 6 16
Östergötland 19 39 19 32 0 -7
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Ansträngd relation mellan EU och Ryssland: 
Vilka är orsakerna?

E Relationen mellan EU 
och Ryssland har blivit 
alltmer ansträngda un-
der det senaste årtiondet, 
inte minst på grund av 
annekteringen av Krim 
2014. Kremls stöd till se-
paratister i östra Ukraina 
och Rysslands militära 
intervention i Syrien har 
bara förvärrat situatio-
nen. En annan orsak till 
spänningar är Rysslands 
desinformationskampan-
jer och it-attacker samt 
försöken att blanda sig i 
västerländsk demokrati.

Ukraina
EU och västländer har lo-
vat att stödja Ukraina ef-
ter Rysslands ansamling 
av trupper längs landets 
gräns till Ukraina under 
december 2021 och janu-

ari 2022. I en resolution 
som godkändes i decem-
ber 2021, krävde Europa-
parlamentet att Ryssland 
återkallar sina trupper 
som hotar Ukraina och 
förklarade att aggression 
från Moskva måste få ett 
högt ekonomiskt pris.

Ledamöter i parlamen-
tets utskott för utrikes 
frågor och underutskottet 
för säkerhet och försvar 
reste till Ukraina för in-
formationssamlingsupp-
drag från den 30 januari 
till den 1 februari 2022.

Detta är långt ifrån första 
gången som parlamen-
tet har motverkar ryskt 
inblandning i landet och 
stött Ukrainas önskan om 
närmare relationer med 

EU. I en omröstning den 
29 april 2021 uttryckte 
parlamentet sin djupa 
oro över den stora ryska 
militäre truppförstärk-
ningen längs gränsen 
mot Ukraina och i det il-
legalt ockuperade Krim. 
Ledamöterna varnade 
för att priset för en rysk 
invasion kan bli högt. De 
fördömde också den rys-
ka säkerhetstjänstens in-
blandning i en explosion 
i ett ammunitionsförråd 
i Tjeckien 2014 och på-
minde åter om sitt krav 
på att Aleksej Navalnyj 
omedelbart och ovillkor-
ligt ska släppas.
Den 15 september 2021, 
godkände parlamentet 
en resolution som förkla-
rade att EU måste mot-
verka rysk aggressions-

politik men också göra 
grundarbetet för fram-
tida samarbete med ett 
framtida demokratiskt 
Ryssland.

Ledamöter efterlyste den 
16 februari 2022 ett enat 
svar och uttryckte sitt 
stöd för Ukraina i en de-
batt om EU och Rysslands 
relationer, europeisk sä-
kerhet och Rysslands mi-
litära hot mot Ukraina. 
Parlamentets talman Ro-
berta Metsola och ledarna 
för de politiska grupperna 
gjorde också ett uttalande 
angående situationen i 
Ukraina.

Gripandet av Aleksej 
Navalnyj
Efter att ha återhämtat 
sig från en nästan dödlig 

■ Den ryska militära uppbyggnaden är bara ett av de senaste bidragen till 
den ansträngda relationen mellan EU och Ryssland. Läs mer om orsakerna till 
spänningarna och parlamentets ståndpunkt.

förgiftning under 2020 
greps oppositionsleda-
ren när han återvände till 
Ryssland den 17 januari 
2021. Vid en omröstning 
fyra dagar efter gripan-
det efterlyste parlamen-
tet betydligt strängare 
EU-sanktioner mot Ryss-
land samt ett omedelbart 
och villkorslöst frigivan-
de av Aleksej Navalnyj 
och alla som frihetsbe-
rövats i samband med att 
han återvänt till Moskva. 
I december 2021 tillde-
lade Europaparlamentet 
Navalny med Sacharov-
priset för tankefrihet för 
hans kamp mot korrup-
tion och Kremls kränk-
ningar av de mänskliga 
rättigheterna. Daria Na-
valnaya tog emot priset i 
sin fars ställe.

EU-sanktioner mot 
Ryssland
Sedan annekteringen av 
Krim 2014 är EU:s ekono-
miska sanktioner riktade 
mot Rysslands finans-, 
försvars- och energisek-
torer. Ryssland har rea-
gerat med motåtgärder 
och förbjudit ungefär 
hälften av sin import av 
jordbruksbaserade livs-
medel från blocket. Före 
jul beslutade EU-länder-
nas ledare enhälligt att 
förlänga sanktionerna till 
och med den 31 juli 2021. 
Åtgärderna, som förnyas 
två gånger om året, har 
drabbat Ryssland hårt: I 
slutet av 2018 ansågs dess 
ekonomi var 6 procent 
mindre på grund av EU:s 
och USA:s sanktioner.

EU införde också sanktio-
ner mot ryska tjänstemän 
som svar på Navalnys för-
giftning. I en resolution i 
december 2021, efterlyste 
parlamentet ytterligare 
sanktioner mot Ryssland 
på grund av fortsatt rysk 
aggressionen mot Ukraina.

Gasledningen Nord 
Stream 2
En annan aspekt av re-
lationen mellan EU och 
Ryssland är energi och 
kontroverser om den nya 
gasledningen Nord Stre-
am 2 har belyst landets 
inflytande som unionens 
främsta energileverantör. 
I en resolution som god-
kändes i januari 2021, 
uppmanade Europaparla-
mentets ledamöter EU att 
omedelbart upphöra med 
arbetet med den kontro-
versiella rörledningen, 
som skulle binda Tysk-
land direkt med Ryss-
land.

Ryssland är inte längre 
en strategisk partner
Det finns många om-
råden där både EU och 
Ryssland har gemensam-
ma intressen och farhå-
gor. Exempelvis spelade 
Ryssland en konstruktiv 
roll i förhandlingarna 
om kärnteknikavtalet 
med Iran, både EU och 
Ryssland förespråkar en 
tvåstatslösning Israel-Pa-
lestina-konflikten och 
båda har undertecknat 
klimatavtalet från Paris. 
EU är fortfarande Mosk-
vas överlägset största 
handels- och investe-
ringspartner (42 procent 
av Rysslands export 
2019). Men efter den rys-
ka regeringens agerande, 
kan Ryssland inte längre 
räknas som en strategisk 
partner, förklarade Eu-
ropaparlamentet i mars 
2019. En närmare rela-
tion kommer endast vara 
möjlig om Ryssland sam-
arbetar och avslutar kri-
get i östra Ukraina och 
respekterar internationell 
lag, förklarar resolutio-
nen.
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Bränsleförbrukning blandad körning från 6,4 l/100 km, CO2-utsläpp från 169 g/km. Extrautrustning kan påverka förbrukning och CO2 WLTP. Miljöklass EU6. *ŠKODA Privatleasing 36 mån, 1 000 mil/år, ingen särskild leasingavgift, garanterat 
restvärde. Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. ŠKODA Serviceavtal 100 kr/mån, 36 mån eller 3 000 mil. Rörlig ränta baserad på VWFS basränta nov 2021. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Bilen på 
bilden är extrautrustad.

ŠKODA KODIAQ Style Business Adventure TSI 190 DSG 4x4 
Kampanjpris fr. 389 900 kr 
Privatleasing fr. 4 395 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

UPPTÄCK FRIHETEN 
PÅ VÄGARNA.
Äntligen är den här, vår nya KODIAQ med en enastående design och  
ett uppdaterat, robust utseende! KODIAQ är bilen för er som älskar  
att utforska naturen, oavsett om ni är intresserade av havet, skogen 
eller fjället. Ett perfekt tillskott till familjen med sin fyrhjulsdrift och 
dragförmåga, nu med ännu högre komfort och plats för sju personer. 
Nya KODIAQ går att beställa redan idag, välkommen in till oss!

Nya, uppdaterade ŠKODA KODIAQ.
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En ukrainsk soldat i skyttegrav vid byn Zolote i den östra Luganskregionen, den 21 januari 2022. ©AFP/Anatolii STEPANOV 

www.xtakes.se: erbjudande
 10% rabatt på alla naturliga massageoljor från Afrodita Cosmetics

Rabattkod: INFOEXPRESS
Erbjudandet gäller t.o.m. den 26:e mars 2022 

MASSAGEOLJA 
Anti-celluliter  

500ml
• unik kombination av naturliga
 näringsrika oljor och utvalda eteris-
ka oljor - lämplig för alla hudtyper... .

395 kr

MASSAGEOLJA 
ANTISTRESS  

500ml
• synergi av värdefulla naturliga 
närande oljor, utvalda eteriska oljor 
och vitamin E
• lugnar, slappnar av och återställer 
energi till alla hudtyper, speciellt 
stressad hud

395 kr

MASSAGEOLJA 
RENT GULD 24 Ka 

500ml
•innehåller rent, 24 karats guld och 
dyrbar nyponolja • rik anti-age-
formel för en lyxig, uppfriskande 
ansikts- och kroppsmassage

595 kr

Missa
 in

te!



TEXT - upp till ca. 30 ord
300:- / annons

250:-/annons (gäller för minst 3st.)

Dina önskade 
kontaktuppgifter
W: www.dinsida.se
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Info Express 
En interaktiv annons med länk 
till vad du vill via QR-kod

SÄKRA DIN DIGITALA ANNONS UNDER 2022 
ENKELT OCH SMIDIGT HOS OSS FRÅN 250:-

En interaktiv annons är ett naturligt steg för en interaktiv tidning.

Annonsera digitalt med vår interaktiva pappersannons!
Annonsera digitalt i vår papperstidning redan idag med länk till vad som helst (din hemsida, dina sociala medier, osv) via QR-kod i 
våra exklusiva områden (Limhamn/Bunkeflo, Vellinge kommun (inkl. Höllviken), Staffanstorp, Lomma och Lund i hus och villor, 
köpcenter, företag, osv.

Annonsera i 3 enkla steg.
Välj kategori, antal annonser och betala.
Skicka in din annons, max 30 ord, bild och länken som du vill ska synas i QR-koden till annonsering@infoexpress.se. Vi sköter allt.
Du får ett mejl med din annons som måste godkännas för publicering. Ändringar i annonsen accepteras innan datum för deadline.
Obs. Din/a annons/er måste skickas in/godkännas med minst 5 arbetsdagar innan publicering. Se vår preliminära planering för 
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Hämndpornografi - mer än en hämndaktion

■ Den stereotypiska 
tanken om läckta na-
kenbilder är att de är 
resultatet av en bitter 
före detta partner som 
läcker ut dessa bilder 
online, oftast på någon 
pornografisk sida. Na-
kenbilder kan dessvärre 
användas på andra sätt. 
Exempelvis kan de an-
vändas specifikt för att 
förlöjliga kvinnliga jour-
nalister som uttrycker 
sig kritiskt. Vad händer i 
sådana fall, när nakenbil-
der används som ett sätt 
att förnedra kvinnor som 
bidrar till att beskriva 
samhället? 

Appen Telegram, en typ 
av social media, har mer 
än 500 miljoner använ-
dare, vilket är mer än 
Twitter. Telegram er-
bjuder möjligheten för 
användare att vara ano-
nyma, vilket innebär att 
tekniskt sett vem som 
helst kan lägga upp vad 
som helst. Det sociala 
nätverket har även ett 
allvarligt problem: Flera 
kvinnor, av de som har 
ställt upp på intervju, 
har skrivit in till företa-
get och bett dem ta ned 
deras explicita bilder 
som publicerats utan de-
ras samtycke, utan att ha 
fått något svar. Många av 
bilderna som läggs upp 
är stulna eller läckta i en 
hämndporraktion. Vissa 

av dem är resultatet av 
att kvinnorna har filmats 
i smyg eller smygfoto-
graferats. Dessa bilder 
delas i sin tur i grupper 
med tiotusentals följare. 

En av kvinnorna som 
har intervjuats av BBC 
berättar att hon har de-
lat en intim bild med en 
person och senare sett 
att den har lagts upp på 
Telegram. Den lades se-
nare upp i en grupp med 
18 000 följare. En del av 
gruppmedlemmarna är 
bosatta i hennes bostads-
område och hon är orolig 
över att de kan ha sett 
henne naken. Hon be-
rättar vidare att hon har 
läst ett par kommentarer 
om hennes kropp under 
bilden och att det har 
fått henne att må dåligt. 
Hon ville inte gå ut eller 
prata med sina vänner 
när hon fick reda på vad 
som hade hänt och hon 
är fortfarande rädd för 
att bilderna är kvar på 
sidan, även efter att hon 
har rapporterat dem till 
Telegram. 

I vissa fall läcks även 
kvinnornas kontakt-
uppgifter med bilderna. 
BBC har hittat ett fall 
där personlig data till 
kvinnan läcktes med 
flera explicita bilder på 
henne som exempelvis 
hennes hemadress, tele-

fonnummer till hennes 
föräldrar och hennes 
passinformation. Till och 
med hennes CV kunde 
laddas ned och var synlig 
vid sidan om bilderna. 
Natalia Krapiva, som ar-
betar med lagstiftningar 
gällande teknologi, upp-
ger till BBC att Telegram 
fungerar som ett vapen 
och att de  “..används 
mot dessa kvinnor för att 
tysta dem. Vi ser även att 
mycket av det används 
som en hämndaktion för 
kvinnliga aktivisters och 
journalisters arbete eller 
för att de är kritiska mot 
regeringen. Deras famil-
jer kan också utsättas för 
risker” [min översätt-
ning]. 

Vidare beskriver BBC 
hur denna taktik, att 
sprida nakenbilder på 
motståndare till regimen, 
används av auktoritära 
regimer för att skrämma 
upp människorna. En an-
nan kvinna som BBC har 
intervjuat befinner sig i 
Azerbaijan. Hennes bror 
har en Youtube-kanal 
där han kritiserar landets 
president, vilket gjor-
de att hon blev måltavla 
för denna handling. Hon 
beskriver hur hon blev 
uppringd av sin mamma, 
som uttryckte oro över 
att det fanns en explicit 
video från henne. Först 
förnekade hon att det 

skulle finnas en video, 
men senare sade hennes 
mamma att de som ring-
de tydligt menade att om 
hennes bror inte slutade 
med sin Youtube-kanal, 
så skulle de läcka videon 
på Telegram. Senare be-
skrev hon att hon hörde 
sin mamma gråta i tele-
fon innan mamman upp-
gav att det fanns en video 
och att hon hade tittat på 
det de hade skickat till 
henne. Kvinnan som in-
tervjuades beskrev att 
hon kände sig förkros-
sad när hon fick reda på 
det innan hon började 
gråta. Videon i fråga var 
ett filmklipp och visade 
att hon och hennes make 
hade sex. Den hade publ-
icerats i en grupp med 
40 000 medlemmar på 
Telegram. Hennes teori 
är att hennes man filma-
de henne i hemlighet för 
att kunna ha material för 
utpressning, som kunde 
användas mot hennes 
bror. Han nekar att han 
skulle ha gjort det. Hon 
påpekar även att hon 
kände sig dömd var hon 
än gick och att hon var 
tvungen att lämna Azer-
baijan. 

Gruppen som laddade 
upp videon lades ned, 
men BBC påstår att 
denna typ av agerande 
sällan händer. Telegram 
erbjuder en funktion 

som går att rapportera 
inlägg och anmäla inne-
håll som pronografiskt. 
Det strider även mot an-
vändarvillkoren och reg-
lerna på plattformen att 
ladda upp pornografiskt 
innehåll som kan ses of-
fentligt. Funktionen på 
appen testades av jour-
nalisterna, som anmälde 
100 inlägg och angav 
att det var pornografiskt 
material. 96 av bilderna 
som ursprungligen hade 
anmälts var kvar och 
fortsatte att vara synliga. 
De resterande fyra var i 
gruppchatter som jour-
nalisterna inte fick till-
gång till och det är oklart 
vad som har hänt med 
de bilderna. Efter att de 
hade anmält flera inlägg 
blev journalisterna även 
kontaktade av någon 
som försökte sälja ma-
terial, vilket inkluderade 
barnpornografi, till dem 
för mindre än fyra dol-
lar. De anmälde kontot 
till både Telegram och 
polisen, men profilen var 
kvar på plattformen två 
månader senare. 

Enligt experter är denna 
plattform det föredragna 
valet för användare att 
dela nakenbilder och an-
nat pornografiskt inne-
håll, på grund av lösa 
kontroller av innehållet 
och användaranonymi-
tet. Grundaren av Tele-

gram värderar friheten 
att uttrycka sig högt, och 
företaget verkar inte ha 
gjort stora satsningar på 
att kontrollera innehåll. 
Telegram svarade inte 
på frågor de fick av BBC 
och ställde inte upp på 
intervju, men de tog bort 
kontot som tidigare hade 
försökt sälja barnporno-
grafi. Grupperna som 
hade läckt bilder fort-
satte att växa och det är 
oklart om företaget kom-
mer att lösa problemet. 

Problemet slutar inte 
med att en eller annan 
grupp läggs ned. Proble-
met slutar när regler som 
handlar om etik når alla 
plattformar och när lag-
stiftning om hämndporr 
faktiskt tillämpas och 
hjälper offer. Förned-
ring ska inte kunna till-
låtas, speciellt inte i fall 
som handlar om att stilla 
kritik. Den här typen av 
plattform måste kunna 
leva upp till lagar och ta 
kontakt med myndighe-
ter när brott begås, i syn-
nerhet när det är möjligt 
för kriminella att tjäna 
pengar på övergrepp. 

Bianca M. -Info Express
hello@infoexpress.se

Källa: “Telegram: Why 
Won’t You Take My Nudes 
Down?” [video], BBC Reel, 
publicerad 2022-02-22

Bild: Pixabay
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BILAR

Reg.nr.TLK58H, Bränsle:El, 0 mil, 
Automatisk, 2020, SWB 4.8, 122 HK 
52,5 kwh batteri... . 
Pris: 389.000 SEK
Telefon: 040-55.26.40
E: info@mmcmalmo.se
W: www.mmcmalmo.se

Reg.nr. CNC53U, 2020, Bensin 
SUV, El, 4051 MIL, Automat, 204 
HK, Blå... 
Pris: 209.900 SEK
Telefon: 040-670 13 00
W: www.skodamalmo.se 
E: filip.bohlin@skodamalmo.se 

Scala STYLE TSI 150 DSG
SKODA

Maxus e-Deliver 3 SWB 4,8 
122 HK 52,5 kwh batteri

HYUNDAI

Maxus Euniq 7-Säten MPV 
Inkl Exclusive Paket

Reg.nr. YMR19F, Minibuss 7 säten, 
Bränsle El, Automatisk, 1220 MIL, 
177HK, 2020, Svart... .
Pris: 389.000 SEK
Tel: 040-55 26 40
E: info@mmcmalmo.se
W: www.mmcmalmo.se

Boka tid för din bil!
Vi �xar dina skador och bucklor på bilen i samarbete 
med Länsförsäkringar. Vi kan också se till att din bil blir riktigt �n
inför våren genom en rekond eller lackskyddsbehandling! 

Välkommen att kontakta oss angånde: 

> Rekonditionering
> Skadereparation
> Rikt av bucklor
> Polering av repor

> Rostkydd
> Sol�lm 
> Återlämning leasingbil
> Luktsanering & Klädseltvätt

 
DITEC Malmö / Equip Auto , Cypressvägen 29, 040-21 54 00, equipauto.se

Maxus Euniq - 7 säten MPV 
177HK - Inkl. Exclusive Paket

Reg.nr WTS70C, Minibuss 7 säten, 
Bränsle El, Automatisk, 10 MIL, 
177HK, 2020, Silver... .
Pris: 499.900 SEK
Tel: 040-55 26 40
E: info@mmcmalmo.se
W: www.mmcmalmo.se

MAXUS

Reg.nr MNF02T, Bränsle: El, 0 Mil,
Automatisk, 2021, 200 HK, Backka-
mera, 88,55 kWh ... .
Pris: 874.875 SEK
Telefon: 040-55.26.40
E: info@mmcmalmo.se
W: www.mmcmalmo.se

Maxus e-Deliver 9 11m3 
200HK 88,55 kWh/ 100% EL

Reg.nr. HJB88Z, Halvkombi, El, 
Automatisk, 1825 MIL, 2020, 
Tvåhjulsdriven ... .
Pris: 374.000 SEK
Telefon: 040-55 26 40
E: info@mmcmalmo.se
W: www.mmcmalmo.se

HYUNDAI KONA ELECTRIC 
64 KWH PREMIUMPLUS

Reg.nr. ABC333, 2022, SUV, O MIL, 
Hybrid el/bensin, Automat, DARK 
KNIGHT, PHEV 4WD N LINE/
LEVERANS I APRIL... .
Pris: 476.700 SEK
Telefon: 040-55 26 40
E: info@mmcmalmo.se
W: www.mmcmalmo.se

HYUNDAI TUCSON 
1.6T-GDI PHEV

Reg.nr. OCX32Y, 2021, 1784 Mil, 
Halvkombi, Automat, Hybrid el/
bensin... .
Pris: 386.900 SEK
Telefon: 040-670 13 00
W: www.skodamalmo.se 
E: filip.bohlin@skodamalmo.se 

Octavia Combi STYLE IV TSI 
204 DSG

Reg.nr. LDK31G, 0 MIL, 2022, 
Manuell, Bensin, ... .
Pris: 270.300 kr
Telefon: 040-670 13 00
W:www.skodamalmo.se 
E: filip.bohlin@skodamalmo.se 

Kamiq MONTE CARLO 
TSI 110

Reg. nr. EHN76F, EL, Ar 2022, SUV
Automatisk, 20tum Aluminiumfälgar, 
Färg: Shooting-Star Grey, 0 MIL
Pris: 578.600 SEK
Telefon: 040-645 51 33
E: info@mmcmalmo.se
W: www.mmcmalmo.se

HYUNDAI IONIQ 5 RWD 
72.6KWH 217HK ADVANCED

Reg.nr. ZAF20T, 2022, Hybrid el/
bensin, Halvkombi, Automatisk, 
0 Mil, Polar White, 101 HK... .
Pris: 219.900 SEK
Telefon: 040-55 26 40
E: info@mmcmalmo.se
W: www.mmcmalmo.se

Hyundai BAYON 1.0 T-GDi 
7DCT 100hk MHEV Essential

FORD

Reg.nr NOB11Y, Bränsle: El, SUV
Automat, 0 MIL, 2021, Fyrhjulsdrift, 
Blå, 487 HK ... .
Pris: 906.799 SEK
Telefon: 040-388.230
E: provkm@hedbergs.se
W: www.hedbergs.se

FORD MUSTANG MACH-E
MUSTANG MACH-E GT

MALMÖ

Reg.nr YMF 731, Bränsle: Diesel, 
Automat, 9.911 MIL, Fyrhjulsdrift, 
SUV, 210Hk, 5,50 l/100 km,Euro 6  
Pris: 279.900 SEK
Telefon: 040-388.023
E: provkm@hedbergs.se
W: www.hedbergs.se

FORD EDGE
2.0 TDCI BI-TURBO AWD

Reg.nr YSO609, Diesel, Kombi
Automat, 4604 MIL, Fyrhjulsdrift, 
Blå, Euro 6, 2017 ... .
Pris: 229.900 SEK
Telefon: 040-388.023
E: provkm@hedbergs.se
W: www.hedbergs.se

FORD MONDEO
2.0 TDCI AWD - 2017

Reg.nr RCF44U, Bränsle: El, SUV
Automat, 0 MIL, 2021, Bakhjulsdrift, 
Grå, 294 HK ... .
Pris: 721.800 SEK
Telefon: 040-388.230
E: provkm@hedbergs.se
W: www.hedbergs.se

FORD MUSTANG MACH-E
EXTENDED RANGE

Reg.nr SFH452, Diesel, SUV
Automat, 6549 MIL, Fyrhjulsdrift, 
Grå, Euro 6, 2016 ... .
Pris: 199.900 SEK
Telefon: 040-388.023
E: provkm@hedbergs.se
W: www.hedbergs.se

FORD KUGA
2.0 TDCI AWD

Reg.nr KRE097, Bensin, Halvkombi
Manuel, 3051 MIL, Framhjulsdrift, 
Grå, Euro 6, 2018 ... .
Pris: 174.900 SEK
Telefon: 040-388.023
E: provkm@hedbergs.se
W: www.hedbergs.se

FORD MONDEO
1.5 ECOBOOST

Reg.nr GNR458, Bensin, Halvkombi
Manuel, 3738 MIL, Framhjulsdrift, 
Grå, Euro 6, 2018 ... .
Pris: 189.900 SEK
Telefon: 040-388.023
E: provkm@hedbergs.se
W: www.hedbergs.se

FORD FOCUS
1.0 ECOBOOST

Reg.nr HJR99A, SUV, Hybrid, 0 mil
Automatisk, 180Hk, 2021, Phantom 
Black, Fyrhjulsdriven ... .
Pris: 502.800 SEK
Telefon: 040-55 26 40
E: info@mmcmalmo.se
W: www.mmcmalmo.se

Hyundai Santa Fe 1.6 HEV 
230 6AT 4WD 7 sits Essential

HYUNDAI
MAXUS E-DELIVER 3/ 

6.3M3 52.5 KWH/ 100% EL

Reg.nr. KNL50M, Transportbil - Skåp, 
Bränsle El, Automatisk, 0 MIL, 2021, 
52.5 KWH/ 100% EL, Vit... .
Pris: 469.375 SEK
Tel: 040-55 26 40
E: info@mmcmalmo.se
W: www.mmcmalmo.se
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Reg.nr.  BOM94D,  Automat, 
Laddhybrid, 343 MIL, 2020, Grå, 
Framhjulsdrift, 225hk... 
Pris: 394.900 SEK
Telefon: 046-312.720
W: www.hedbergs.se
E: lund.forsaljning@hedbergs.se

FORD KUGA
KUGA PLUG-IN HYBRID

Din kompletta bilskadespecialist 
i Vellinge & Staffanstorp!  

    www.bilskadecentralen.se
Staffanstorp: 046-254 500

Vellinge: 040-421 150 

Billackering i Toppklass

Billackering i mästarklass
Hjälp med skadan?

Drop-in skadebesiktning
Tel. 040-942573
E-mail: info@ubilack.se
Webb: www.ubilack.se

Reg.nr. TEN37R, Halvkombi, 2020, 
Blå, Diesel, Automat, 5764 MIL, 
190 Hk, .
Pris: 329.900 SEK
Telefon: 046-31 28 70
W: www.skodamalmo.se 
E: saljare@skodalund.se

Kodiaq STYLE TDI 190 HK 
DSG 4X4

Reg.nr. YYE199, Halvkombi, 2019, 
Vit, Bensin,  Automat, 5577 MIL, 
150Hk... .
Pris: 254.500 SEK
Telefon: 046-31 28 70
W: www.skodamalmo.se 
E: saljare@skodalund.se

Karoq STYLE 1,5 TSI 
150 HK DSG

LUND

Frida Kemtvätt & Skrädderi på 
Mobilia i Malmö erbjuder en 
snabb service av ändringar och 
reparationer av alla möjliga kläder 
och textiler.
T: 072.787.89.78
E: info@fridaskrädderi.se
W: www.fridaskrädderi.se

Fridas Skrädderi

SKRÄDDERI, FÖRSÄLJNING, 
UTHYRNING, KEMTVÄTT
Förutom uthyrning och försäljning 
av högtidsdräkter erbjuder vi 
ändringsskrädderi och kemtvätt .
A: Dalaplan 2, Malmö
Tel. 040-19 23 74
W:stiligahogtidsklader.se

STILIGA 
HÖGTIDSKLÄDER

Skor till låga priser, Skoreparationer 
Skomakeri, Vinterskor från 149:-.
Öppettider: Mån.-Fre. 10.00-18.00
Lördag: 10.00-15.00
Varmt välkomna!
Adress: Södra Förstadsgatan 79, 
214 20 Malmö
Telefon: 0708 43 33 10

MODA ITALIA

Kemtvätt, Vittvätt, Mattvätt, Skinn 
-och mockatvätt, Skrädderi service, 
Skomakeri
A: Videholms Allé,   
      236 31 Höllviken
T:  0766-45 61 80
E: info@nasets-tvattshop.se
W: www.nasets-tvattshop.se

Näsets Tvättshop AB

FORDONSDEKOR / BILDEKOR 
/BILDEKAL , DIGITALPRINT, 
PROFILERING & TRYCKERI
BANDEROLLER & VEPOR
Adress: Tärnögatan 2,
211 24 Malmö
Tel: 040-18 18 80 
W: www.foliestyle.se

Foliestyle
FOLIERING / BODYFENCE

Bra bil sökes

Privatperson söker bil i väldigt god 
skick. Svensksåld, max 2 ägare. 
Modell efter 2010. Direkt från ägaren, 
ingen mellanhand. Skicka ett mail 
med information och bild på: 
enqvist29@hotmail.com     Tack! 

BILAR

www.infoexpress.se

TEXT - upp till ca. 30 ord
300:- / annons

250:-/annons (gäller för minst 3st.)

Dina önskade 
kontaktuppgifter
W: www.dinsida.se

DIN ANNONS HÄR

SE MER/KÖP

Reg.nr. YNL967, SUV, Manuell, 
Laddhybrid, 5304 MIL, 2018, Röd, 
Tvåhjulsdrift, 125hk... 
Pris: 164.900 SEK
Telefon: 046-312.720
W: www.hedbergs.se
E: lund.forsaljning@hedbergs.se

FORD ECOSPORT
1.0 ECOBOOST

Reg.nr. YWF126 , Manuell,  Diesel, 
6792 MIL, 2018, Grå, Framhjuls-
drift, 225hk ... 
Pris: 184.900 SEK
Telefon: 046-312.720
W: www.hedbergs.se
E: lund.forsaljning@hedbergs.se

FORD KUGA
1.5 TDCI

SKODAFORD

Reg.nr. TPZ072, Halvkombi, 2017, 
Blå, Bensin, Manuell, 9125 MIL, 
110 Hk, .
Pris: 109.900 SEK
Telefon: 046-31 28 70
W: www.skodamalmo.se 
E: saljare@skodalund.se

Rapid SPB STYLE TSI 
110 HK

Reg.nr. YSJ582, Halvkombi, 2019, 
Röd, Diesel,  Automat, 16377 MIL, 
150 Hk, 4x4, Diesel... .
Pris: 219.500 SEK
Telefon: 046-31 28 70
W: www.skodamalmo.se 
E: saljare@skodalund.se

Octavia Combi SCOUT TDI 
150 HK 4X4 DSG

Reg.nr. ERD34Y, SUV, Bensin,  
Manuell, 928MIL, 125Hk, 2020, 
Euro 6, Framhjulsdrift.
Pris: 239.900 SEK
Telefon: 046-312.720
W: www.hedbergs.se
E:lund.forsaljning@hedbergs.se

FORD FIESTA
1.0 ECOBOOST
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Energikrisen: Den hållbara omställningens stora utmaning
■ I föregående artiklar har det problematiserats om batterierna 
i elbilar och mobiltelefoner och batteriernas påverkan på mil-
jön och på människorna. Den här artikeln kommer ta upp några 
aspekter som energianvändning och om hur det stigande elbero-
endet påverkar samhället och ekonomin.

Det finns flera orsaker 
till energikrisen som har 
lett till dyra kostnader 
och stigande elpriser den 
senaste tiden. Euronews 
uppger att priset på na-
turgas har stigit efter att 
länderna lämnat Corona-
pandemins restriktioner. 
bakom sig. Denna ökade 
kostnad beror på att ef-
terfrågan har ökat genom 
att flera länder vill bygga 
upp ekonomin till följd av 
pandemin. En annan an-
ledning till den stigande 
efterfrågan kan vara att 
naturgas även exporteras 
till nationer i östra asien. 
Utbudet påverkas i sin tur 
av problem som försenat 
underhåll och få inves-
teringar. Kostnaden för 
naturgas är fyra gånger 
högre än tidigare jämfört 
med förra året i Europa 
och förväntas stiga till 
våren. Olika länder inför 
skattesänkningar på el 
och andra subventioner 
för att hjälpa konsumen-
terna hantera elpriset.

Globalt påverkas flera 
länder av energikrisen på 
olika sätt. Enligt samma 
källa är priset på naturgas 
det avgörande för priset 
för el på marknaden och 
uppger vidare att detta 
beror på att mer än en 
femtedel av Europas en-
ergi kommer från denna 
källa. Europa är beroen-
de av import av naturgas 
till följd av en avtagande 
egen produktion och EU 
har tidigare importerat 
nära 90% av naturgasen 
år 2019. Ryssland expor-
terar mest naturgas till 
EU och står för 43.4% av 
importen av gasen utan-
för EU år 2020. Därefter 
följer Norge med 20%. 
Naturgasen som importe-
ras sparas inte heller; för-
varingen i år är lägre än 

den ursprungligen har va-
rit. Den har tidigare varit 
runt 50% i mitten av förra 
vintern, och ligger nume-
ra vid 37% eftersom na-
turgasen används. Simo-
ne Tagliapietra är en källa 
som Euronews har inter-
vjuat och som uttrycker 
att vi inte är förberedda 
att hantera vintern och 
uppvärmningssystemen. 
Hon förklarar vidare att 
marknaden förväntar sig 
att utbudet påverkas och 
att det är det som driver 
upp priserna.

Prisökningen anses ha 
påverkat inflationen i 19 
länder inom Europa. In-
flationen ligger runt 5% 
i flera europeiska länder 
och detta beror på en in-
flation på cirka 29% inom 
energisektorn (som steg 
från drygt -4% i samma 
sektor i februari förra 
året). Naturgas är en av 
de mest använda typen 
av bränslen i de 27 med-
lemsländerna inom EU. 
Även om konsumtionen 
har minskat sedan 2008 
så är det fortfarande en 
viktig del av energikäl-
lan. Detta problem orsa-
kas till viss del av fossila 
bränslen och av en ganska 
långsam omställning till 
hållbara energialternativ, 
men problemet med att 
införa grön el är svårare 
att lösa än vad det verkar.

Bloomberg rapporterar 
också att naturgaspriser-
na har mer än fyrdubblats 
jämfört med förra året, 
och att det är ansträng-
ande för både företag 
och hushåll. Enligt en 
källa som har intervjuats 
av Bloomberg, Maximo 
Miccinilli, beror detta på 
att EU inte har priorite-
rat att säkerställa utbudet 
tillräckligt högt. Han häv-

dar att utbudet kommer 
leda till instabilitet gäl-
lande energipriser, men 
det kan även leda till en 
annorlunda politisk stäm-
ning mellan medlemslän-
derna och Bryssel. Euro-
peiska länder har stängt 
ned kolkraftverk för att 
istället satsa på hållbara 
alternativ. Problemet med 
detta är att satsningar har 
gjorts på sol- och vind-
kraft och att de inte ge-
nererar elektricitet kon-
stant, utan att elen som 
produceras kan variera. 
Samtidigt som beslut med 
att minska utsläppen togs, 
blev konsekvenserna att 
EU-politiker inte tänkt på 
hur energiproduktionen 
ska hållas konstant. Det 
är detta som anses vara 
anledningen till att ener-
giproduktionen avtog de 
senaste åren. Bloomberg 
rapporterar även att vissa 
experter anser att osäker-
heten kring elpriset kan 
vara till 2025 och att 2022 
kommer innebära osäkra 
elpriser.

Elfordon, teknik och 
behovet av energi

Den ökade närvaron och 
utvecklingen av teknik, 
parallellt med att fler mil-
jöfrågor lyfts fram i var-
dagen, har lett till att fler 
elektriska bilar har sålts 
det senaste decenniet och 
att antalet sålda elektriska 
bilar har ökat för varje år 
enligt statistik från Inter-
national Energy Agency. 
Att ladda en ständigt ök-
ande andel elbilar är inte 
det enda som ökar beho-
vet av en pålitlig energi-
källa.

Enligt New York Times 
drar drygt 50% av alla 
vanliga hushållsapparater 
el, även när de ser ut att 

vara avstängda. Flera ap-
parater, som nya modeller 
av kylskåp, diskmaskiner 
och tvättmaskiner har 
visserligen utvecklats för 
att utnyttja energin mer 
än tidigare, men efter-
som de finns tillgängliga 
i modeller med en digital 
display eller som Smart-
varianter så förbrukar de 
lite energi konstant. Arti-
keln betonar även hur allt 
fler hushåll förser sig med 
allt fler apparater och hur 
dessa hushåll förbrukar 
mer energi till följd av 
att konsumenter väljer att 
köpa fler elektroniska ap-
parater som bärbara dato-
rer och läsplattor.

Med tanke på utveckling-
en av saker som sladdlösa 
hörlurar, träningsklockor, 
robotdammsugare och ro-
botgräsklippare behöver 
fler hushåll ladda fler sa-
ker. Teknologi utvecklas 
ständigt och blir allt van-
ligare och detta leder till 
att många funktioner flyt-
tas online. Om man även 
tar hänsyn till normali-
seringen av onlinemöten 
efter Coronapandemin, 
handlar frågan väldigt 
mycket om hur mycket vi 
är villiga att lära oss av 

energikrisen för att kun-
na behålla en välfunge-
rande energiförsörjning 
och pålitlig energipro-
duktion. En omtalad lös-
ning som har väckt kritik 
och många frågor är att 
starta nya kärnkraftverk. 
Frankrike är för att bygga 
nya kärnkraftverk medan 
Tyskland är mot att fort-
sätta med kärnkraftverk. 
Macron uppger enligt 
New York Times att det är 
betydande att övergå till 
att använda el från kärn-
kraftverk för att minska 
utsläppen och samtidigt 
ha tillgång till en kon-
stant elproduktion obero-
ende av import från andra 
länder. Han vill även att 
Frankrike ska bli en av de 
största energiproducen-
terna, genom kärnkraft, 
i Europa och att det ska 
satsas på moderna reak-
torer. Tyskland har gått 
den omvända vägen och 
ska stänga ned kärnkraf-
ten för att istället satsa 
på grön el, trots att lan-
det fortfarande använder 
sig av kolkraft, som utgör 
cirka 25% av energipro-
duktionen enligt BBC.

Oavsett resultatet av olika 
handlingssätt, står sam-

hället inför utmaningen 
av att inte bara försöka 
undvika nästa energikris, 
utan även att utveckla nya 
innovativa lösningar för 
att undvika att samma si-
tuation upprepar sig. Bara 
tiden kan avgöra vilket 
beslut som leder till de 
mest effektiva lösningar-
na, och det återstår att se 
vilka alternativ som är de 
bästa, men paradoxalt nog 
är tid någonting vi inte har 
tillräckligt mycket av.

Bianca M.-Info Express 
hello@infoexpress.se
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”Nästa vinter blir elpriserna inte så här extrema”

Årets prisnivåer beskrevs 
av Hannes Sonnsjö som 
den perfekta stormen med 
många samverkande fak-
torer: kraftigt ökad efter-
frågan från industrin i takt 
med att pandemin klingar 
av, det spända geopolitiska 
läget i Ryssland som gett 
Putin incitament att stry-
pa tillförseln av naturgas, 
rekordhöga utsläppsrät-

ter på fossila bränslen, en 
pågående omställning till 
förnybart och tidvis ovan-
ligt skralt med blåst i norra 
Europa.

Situationen förstärks av 
marginalprissättnings-sys-
temet där dyra fossila 
bränslen sätter prisnivån 
för hela elmarknaden, 
även billiga energislag. 

■ Årets extrema prisnivåer på el går sannolikt inte i repris nästa vinter, 
däremot får vi fortsatt leva med att elpriset varierar kraftigt under 
årscykeln. På lite längre sikt kan boenden i elprisområde fyra se fram 
emot lägre priser i takt med att elöverföringen och produktionen 
byggs ut och det fossila fasas ut. Detta och mycket annat förmedlades när 
miljö- och energiforskarna Max Åhman och Hannes Sonnsjö svarade 
på allmänhetens frågor om elpris och energiproduktion.

Fler elbilar inget problem
En av flera frågor som kom 
in handlade om hur myck-
et el som skulle behövas 
för att elektrifiera hela for-
donsflottan. Svaret blev en 
förbrukning på ca 15 tWh, 
motsvarande ungefär en 
tiondel av Sveriges elpro-
duktion idag. Lika mycket 
kommer satsningen på fos-
silfritt stål för övrigt att dra.

Men med tanke på hur 
snabbt elkraften växer just 
nu är det inte mycket, be-
tonade forskarna. 

– Det behöver inte vara ett 
problem med elbilar. Men 
vi behöver bli bättre på 
smart laddning, att ladda 
på nätterna och att kunna 
tanka från elbilsbatterierna 
på natten. 

Billig vindkraft svår att 
konkurrera med
Max Åhman framhöll att 
det är svårt att prismäs-
sigt konkurrera med den 
snabbt växande vindkraf-
ten, men att elsystemet 
måste anpassa sig – och att 
det går.

– Vi har kvar hundra års 
arv från några få, centrala 
produktionsanläggningar. 
Men det är klart att det 
finns vinnare och förlorare 
och när gamla affärsmo-
deller måste dö ut.

Hur ser forskarna på utma-
ningen med att lagra energi 
från vindkraft samt dess 
oförmåga att snabbt parera 
frekvensvariationer i elnä-
tet, något som både vatten- 
och kärnkraft kan tack vare 
stora turbiner? Jodå, så kall-
ad syntetisk svängmassa går 
att få till även om tekniken 
inte finns på plats ännu.

Vätgas som reserv och 
råvara
Och vätgaslager – där 
vätgasen produceras av 
vindkraft av vatten via 
elektrolys – kommer att 
byggas i bergsutrymmen i 
norra Sverige och huvud-
sakligen användas till att 
producera fossilfritt stål. 

– Bygger vi ut havsbase-
rad vindkraft kan vi öka 
vätgasproduktionen och ha 
den som reservkraft som 
kan steppa in när andra 
energislag har svårt att bi-
dra för att på så sätt kapa 
pristopparna. Men myck-
et av vätgasen kommer 
inte användas till el utan 
som råvara till industrin, 
exempelvis för att göra 
järnsvamp. 

Även vindkraftparker kan 
bygga egna vätgaslager för 
att öka lönsamheten. 

Elsystem i kraftig 
förändring
Under samtalet lyftes 
även: energigemenskaper, 
prosumers, solcellprisre-
kord i södra Europa, att 
Sverige exporterar netto 
men samtidigt behöver 
importerar när det ibland 
råder effektbrist, svenska 
tillståndsprocesserna för 
kommunala vindkrafts-
parker, kapacitetsmarknad 
kontra strategisk reserv, 
regeringens elektrifie-
ringsstrategi, kärnkraftens 
roll och nodprissättning. 

Forskarna fick också svara 
på vilka reformerar de själ-
va skulle genomföra om de 
vore politiker (scrolla fram 
till 43:20 om du vill veta 
svaren!)

Sammantaget förmedlade 
de båda forskarna bilden 
av ett elsystem i kraftig 
förändring: Från storska-
lighet till småskalighet i 
elproduktion, affärsmodel-
ler som stöps om, ändrad 
lagstiftning för att under-
lätta lokal produktion, ny 
teknik för energihushåll-
ning och att vindkraftens 
låga priser är svåra att 
konkurrera med, men att 
förändringen ställer nya 
krav på lastbalansering av 
elnätet.
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Miljö- och energiforskarna Max Åhman och Hannes Sonnsjö svarade på allmänhetens frågor om elpris och energiproduktion.Bild: Capture YouTube.
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En kost rik på fett och socker försämrade 
minnet hos möss – men inte för gott
■ Maten vi äter påverkar inte bara kroppen utan även knoppen. Fors-
kare vid Lunds universitet strävar efter att förstå hur en kost med 
mycket fett och socker påverkar minnesförmågor i samband med 
övervikt och typ 2-diabetes. Deras nya studie på möss visar att fet 
mat och sockersötad dryck leder till försämrat minne, men att det går 
att vända utvecklingen.

Övervikt är en riskfaktor 
för att utveckla typ 2-dia-
betes och hjärt- och kärl-
sjukdomar. Den här typen 
av sjukdomar kan i sin tur 
öka risken för att utveck-
la demenssjukdom och 
Alzheimers sjukdom. Ti-
digare forskning har visat 
att en kost med mycket 
fett och socker leder till 
övervikt och diabetes hos 
möss och även kan på-
verka minnet. Hittills har 
det saknats kunskap om 
huruvida ohälsosamma 
kostvanor ger tillfälliga 
eller permanenta föränd-
ringar av hjärnan.

Forskare vid Lunds uni-
versitet har studerat hur 
kosten påverkade hjär-
nans struktur och funk-
tion hos möss av båda 
könen. Deras studie visar 
att en kost rik på fett och 
socker gav omfattande 
metabola förändringar i 
hippocampus och hjärn-

barken samt försämrat 
minne.

– Ett viktigt resultat av 
studien var att vi kunde 
se att hjärnans försämra-
de funktion inte behöver 
bli bestående. Vi kunde 
se samma resultat hos 
möss av båda könen, sä-
ger Joao Duarte, forskare 
inom diabetes och hjär-
nans funktion vid Lunds 
universitets diabetescen-
trum (LUDC) och en av 
huvudförfattarna bakom 
studien som publiceras 
i den vetenskapliga tid-
skriften Aging and di-
sease.

Studerade beteendet
Totalt ingick 72 möss av 
båda könen i studien och 
delades slumpmässigt in 
i tre grupper. En grupp 
möss fick en kost som till 
60 procent bestod av mät-
tat fett och sockersötad 
dryck under fyra måna-

der, följt av en diet med 
låg andel fett under två 
månader. En annan grupp 
fick dieten som innehöll 
60 procent fett och sock-
ersötad dryck under sex 
månader. En tredje grupp 
fick en diet som till tio 
procent bestod av fett.

Forskarna använde sig 
av magnetresonanstomo-
grafi (MRS) för att göra 
regelbundna mätningar 
av metaboliter i mössens 
hjärnor under tiden som 
experimentet pågick. En 
metabolit är en nedbryt-
ningsprodukt i kroppen. 
En individs metabola 
profil kan visa föränd-
ringar i energinivåer och 
kommunikation mellan 
neuroner samt celldöd. 
Flera beteendeexperi-
ment utfördes parallellt 
med dessa mätningar för 
att studera mössens min-
nesförmåga.

Bild: Pixabay

– Våra undersökningar 
med magnetkamera visa-
de att de möss som hade 
fått onyttig mat fick för-
ändrad metabolisk profil 
jämfört med de möss som 
hade ätit mer hälsosamt. 
Vi kunde också se att en 
ohälsosam diet med fet 
mat ledde till försämrad 
minnesförmåga. Studien 
visar också att hjärnan 
återfick sin ursprungliga 
struktur hos de möss som 
fick ändrad diet. Vi kunde 
också se att viktiga min-
nesfunktioner återställ-
des, vilket är väldigt po-
sitivt, säger Joao Duarte.

”Bättre åldrande”
Minnesförmågor under-
söktes genom tester där 
forskarna studerade hur 
bra mössen var på att 
känna igen nya objekt. 
De möss som fick fet mat 
utforskade inte nya före-
mål i samma utsträckning 
som de möss som fick 
en hälsosammare diet. 
Mössen som först fick 
fet mat följt av en peri-
od av hälsosammare mat 
återfick sina förmågor att 
känna igen nya objekt.

Kunskapen kan bidra till 

ett mer hälsosamt åldran-
de hos personer mer typ 
2-diabetes. Sjukdomen 
kräver livslång behand-
ling och kan leda till olika 
komplikationer. Det finns 
inget botemedel mot de-
menssjukdomar.

Det är svårt att genom-
föra samma typ av stu-
die på människor, och 
forskning på möss har 
sina begränsningar. Sam-
tidigt så finns det stora 
likheter mellan möss och 
människor när det gäller 
hur ämnesomsättningen 
stödjer hjärnans funktion. 

Vi anser att våra resultat 
är robusta och ger ytterli-
gare evidens för att ohäl-
sosamma matvanor kan 
skada viktiga kognitiva 
förmågor. Det är viktigt 
att äldre människor med 
typ 2-diabetes får hjälp 
att utveckla en hälsosam 
livsstil, eftersom det kan 
bidra till ett bättre åldran-
de utan demenssjukdo-
mar, säger Joao Duarte.
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■ Dagens riskvärderingssystem för kemikalier räcker inte för att upptäcka påverkan av 
kemikalieblandningar. Det visar en ny studie, som gjorts inom ramen för EU-projektet 
EDC-MixRisk och nu publiceras i Science. Genom att sammankoppla befolkningsstudier 
med experiment i cell- och djurmodeller kunde forskarna stärka en misstänkt risk för 
barns språkutveckling och utveckla nya principer för riskvärdering.

Det finns allt större stöd 
i forskningen för att mil-
jökemikalier kan vara 
hormonstörande, och 
därmed hälsofarliga för 
människor och djur, trots 
att exponeringsnivåerna 
för enskilda kemikalier 
normalt ligger under ex-
isterande gränsvärden. 
En orsak till detta kan 
vara att vi hela tiden 
exponeras för kompli-

cerade blandningar av 
kemikalier, medan all ex-
isterande riskvärdering 
och därmed etablerade 
gränsvärden bygger på 
att kemikalier granskas 
en i taget. Det är också 
ovanligt med forskning 
där man kopplar samman 
epidemiologiska studier 
i befolkningen med ex-
perimentella cell- och 
djurmodeller. Ett sådant 

tvärvetenskapligt an-
greppssätt kan utgöra en 
bra grund för utveckling 
av bättre riskvärderings-
metoder.

Den aktuella studien har 
tagit fasta på detta och 
genomförts i tre steg; I 
ett första steg identifie-
rades en blandning av 
kemikalier i blod och 
urin på gravida kvinnor 

Exponering för kemikalieblandningar under graviditet 
kopplas till försenad språkutveckling

i SELMA-studien (studie 
som drivs från Karlstads 
universitet och följer cir-
ka 2 000 mor-barn-par) 
vilken kunde kopplas till 
försenad språkutveck-
ling hos barnen. I den 
kritiska blandningen in-
gick ett antal ftalater, bis-
fenol A och perfluorera-
de kemikalier. I ett andra 
steg genomfördes experi-
mentella undersökningar 

för att studera sambandet 
mellan humanrelevanta 
nivåer av denna bland-
ning och hormonstörning 
eller andra biologiska me-
kanismer. I ett tredje steg 
användes slutligen fynden 
från de experimentella 
undersökningarna för att 
utveckla nya principer för 
att riskvärdera kemikalie-
blandningen.

– Det unika i detta om-
fattande projekt är att 
vi har kopplat samman 
befolkningsdata med 
experimentella studier, 
och sedan använt denna 
information för att ut-
veckla nya metoder för 
riskvärdering av kemi-
kalieblandningar, säger 
Carl-Gustaf Bornehag, 
professor vid Karlstads 
universitet och projekt-
ledare för SELMA-stu-
dien samt ansvarig för 
epidemiologiska delen i 
EDC-MixRisk.

Genom att koppla sam-
man olika vetenskapli-
ga metoder på detta sätt 
kunde forskarna visa att 
54 procent av barnen i 
SELMA-studien expo-
nerades för en blandning 
av kemikalier under tidig 
graviditet med ökad risk 
för försenad språkut-

veckling. Denna risk blev 
inte synlig när dagens 
gränsvärden för enskilda 
kemikalier användes.

– Intressant är att fynden 
i experimentella syste-
men speglade väl det vi 
hittade i den epidemi-
ologiska delen samt att 
effekterna kunde påvisas 
vid för människan nor-
mala exponeringsnivåer. 
Till exempel så såg vi att 
blandningen i en cellkul-
tur påverkade gener som 
har visats vara inblanda-
de i autism, en sjukdom 
där språkutvecklingen 
ofta är nedsatt, säger 
Joëlle Rüegg, professor i 
miljötoxikologi vid Upp-
sala universitet och an-
svarig för experimentella 
delen i EDC-MixRisk.

Studien har genomförts i 
samarbete med sju lärosä-
ten från Sverige (Uppsa-
la universitet, Karlstads 
universitet, Göteborgs 
universitet, Karolinska 
institutet, Lunds univer-
sitet, Stockholms univer-
sitet, Örebro universitet), 
samt fem partners i EU 
och en i USA.
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Lovande molekyl för läkemedel mot coronavirus
■ Uppsalaforskare har lyckats ta fram en molekyl som hämmar 
förökning av coronavirus och har stor potential att utvecklas till 
läkemedel mot covid-19. Molekylen är effektiv både mot den nya 
varianten och tidigare kända coronavirus. Artikeln publiceras i 
den vetenskapliga tidskriften Journal of the American Chemical 
Society.

Det nya coronaviruset 
har orsakat fler än 5 mil-
joner dödsfall. Många liv 
hade kunnat räddas med 
antivirala läkemedel, 
men ingen behandling av 
den här typen har funnits 
tillgänglig för sjukvår-
den. Under pandemin har 
forskare över hela värl-
den försökt hitta ett lä-
kemedel, men utveckling 
av nya mediciner tar ofta 
lång tid.

Under de första månader-
na av pandemin kunde 
forskare visa hur corona-
viruset är uppbyggt och 
fungerar på molekylär 
nivå. Ett av virusets en-
zymer identifierades som 
ett intressant mål för ut-
veckling av läkemedel, 
vilket varit en framgångs-
rik strategi även för andra 
virusorsakade sjukdomar 
som exempelvis aids. 
Principen är att en läke-

medelsmolekyl känner 
igen och kan binda till 
enzymet. Då blockeras 
enzymets aktivitet och 
viruset förhindras att pro-
ducera nya viruspartiklar 
och därigenom hejdas 
spridningen av viruset.

Datormodeller av enzy-
met
Under 2020 började fors-
karna vid Uppsala uni-
versitet, i samarbete med 
läkemedelsplattformen 
på Scilifelab, att leta ef-
ter hämmare till virusets 
enzym. I arbetet har de 
använt datormodeller av 
enzymet för att identi-
fiera molekyler som kan 
hämma enzymets aktivi-
tet. Det visade sig vara en 
snabb väg att identifiera 
startpunkter för läkeme-
delsutveckling. Tillgång 
till svenska superdatorer 
har gjort det möjligt att 
utvärdera flera hundra 

miljoner olika molekyler 
för att hitta sådana som 
kan binda till enzymet. 
De molekyler som pas-
sade bäst i modellerna 
tillverkades och testades 
i experiment.

– Den mest lovande mo-
lekylen visar samma för-
måga att hämma corona-
viruset som den aktiva 
substansen i Paxlovid, ett 
kombinationsläkemedel 
som nyligen godkänts för 
behandling av covid-19. 
Vår molekyl fungerar bra 
på egen hand och vi har 
också visat att molekylen 
är effektiv mot både den 
nya och mot tidigare va-
rianter av coronaviruset, 
säger Jens Carlsson, uni-
versitetslektor och arti-
kelns huvudförfattare. 

Info Express
Källa Uppsala universitet  

/ Elin Bäckström Bilden visar en modell av coronavirusets enzym. Foto/bild: Andreas Luttens
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■ Nyheten om att svenskar äter mest ultraprocessat mat i EU 
fick nyligen stort utrymme i media. Men den bakomliggande 
klassificeringen är både felaktig och vilseledande, enligt fors-
kare i livsmedelsteknik. Det som presenteras är istället en 
lista på mer eller mindre hälsosamma livsmedel.

Forskare: klassificeringen av ultraprocessad 
mat är felaktig

Som forskare i livsmed-
elsteknik är Andreas Hå-
kansson van att förklara 
hur olika typer av indu-
striell bearbetning av rå-
varor är en förutsättning 
för att vi ska kunna ha 
det liv vi lever. 

– Utan olika former av 
industriella processer 
hade jordens växande 
befolkning knappast haft 
mat på bordet. Inte bara 
det, med hjälp av indu-
striell bearbetning kan vi 
öka näringsinnehållet el-
ler få fram livsmedel av 
sådant som annars skulle 
ha slängts eller blivit till 
djurfoder. 

Med andra ord: Att påstå 
att processad mat skulle 
vara ohälsosamt är un-
gefär lika logiskt som att 
hävda att teknik är farligt 
eftersom den kan använ-
das för att göra vapen 
eller skadliga kemikalier. 

Nyttig mat inte sällan 
hårt processad 
Teknik och metoder är 
ofta neutrala, allt hand-
lar om vad vi gör med 
dem. Därför är det även 
möjligt att använda in-
dustriella metoder för att 
tillverka livsmedel som 
vi inte bör äta för mycket 
av, men i fallet med livs-

medel har tekniken över-
lag varit till godo, enligt 
Andreas Håkansson.

– Konserverade bönor, 
naturell yoghurt, växt-
baserade drycker och 
havregryn är alla livs-
medel som, utifrån en 
rent objektiv definition, 
processats tämligen hårt 
av industrin, men som vi 
snarare bör äta mer av. 
Därför sänder debatten 
om ”ultraprocessad” mat 
ut helt fel budskap.

Men kanske ännu värre 
– och mindre känt – är 
att klassificeringen i sig 
är direkt felaktig. Den så 
kallade NOVA-klassifi-
ceringen togs fram av ett 
par brasilianska forskare 
i näringslära år 2009 och 
delar in livsmedel i fyra 
kategorier: Helt oproces-
sad eller minimalt pro-
cessad mat, processade 
kulinariska livsmedel, 
processade livsmedel 
och ultraprocessade livs-
medel.

”Gott om märkliga klas-
sificeringar”
Men många livsmedel 
har hamnat i helt fel ka-
tegori, enligt Andreas 
Håkansson, som tar na-
turell yoghurt som ex-
empel. Den har klassats i 

den lägsta klassen, ”mi-
nimalt processad”. 

– Utifrån ett processtek-
niskt perspektiv är det 
svårt att förstå varför. 
Mjölken som ska bli 
yoghurt har utsatts för 
relativt hårdhänt bear-
betning i många steg 
– upplevt hundratals 
g-krafter i centrifugalse-
parator, accelererats till 
hundratals km/h i homo-
genisatorn och värmts 
till höga temperaturer i 
pastören, säger Andreas 
Håkansson.

Sötad fruktyoghurt klas-
sar däremot NOVA som 
”ultraprocessad”. Rent 
processtekniskt är skill-
naden en ytterst mild in-
blandning av sylt. 

– Att den som byter sin 
kraftigt sötade fruktyog-
hurt mot naturell yog-
hurt har större chanser 
att må bra är knappast 
någon nyhet. Men skill-
naden beror inte på hur 
industriellt bearbetade 
livsmedeln är, utan på 
sammansättningen av 
näringsämnen. 

Det finns gott om fler ex-
empel på märkliga klas-
sificeringar i NOVA, en-
ligt Andreas Håkansson. 

Hembakade kanelbullar 
klassas exempelvis som 
ultraprocessade medan 
hembakat bröd endast 
klassas som proces-
sat. Har brödet däremot 
tillverkats på ett stör-
re bageri och packats i 
plasförpackning klassas 
det plötsligt som ultra-
processat. Mjölkpulver 
– den kanske allra hår-
dast processade mejeri-
produkten rent objektivt 
sett – klassas som mi-
nimalt processad. Läsk 
klassas samtidigt som 
ultraprocessad trots att 
läsktillverkning är en re-
lativt enkel inblandning 
av koldioxid i saft. 

Säljande story med skurk 
och enkel lösning
Någon komplett genom-
syn har ännu inte gjorts. 

Därför går det inte att fast-
slå hur stor andel som är 
felmärkt. Men att många 
produkter hamnar fel och 
att indelningen tycks sty-
ras av mer eller mindre 
uttalade ideologiska fö-
reställningar tycks klart, 
enligt Håkansson.

Hur har en sådan här 
missvisande lista kunnat 
få ett så stort genomslag?

– Det är en tilltalande 
story som fungerar väl-
digt väl, i allt från ve-
tenskapliga artiklar till 
kvällstidningslöpsedlar, 
säger Andreas Håkansson

Storyn har en tydlig 
skurk som är lätt att kän-
na igen (den onyttiga 
godisbiten i gräll plast-
förpackning) och den ut-

målar en till synes enkel 
lösning på ett komplext 
problem (allt som är fel 
med hur vi äter är indu-
strimatens fel). 

– Vi måste också komma 
ihåg att industriell livs-
medelstillverkning alltid 
huvudsakligen gynnat de 
minst bemedlade i sam-
hället. De med pengar, 
tid och kulturellt kapital 
har alltid rynkat lite på 
näsan åt den här vulgärt 
billiga och lättlagade 
maten. Till skillnad från 
många andra fördomar 
har den här dock fått 
blomma ut relativt förbe-
hållslöst.
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■ Forskare har lyckats ta fram en enkel kolvätemolekyl som uppvisar en så kallad logisk grindfunktion, liknande den i transistorer, 
i en enda molekyl. Upptäckten kan i framtiden möjliggöra elektriska komponenter på en molekylär skala.

Att framställa mycket 
små komponenter är en 
viktig utmaning i både 
forskning och utveck-
ling. Ett exempel är tran-
sistorer. Ju mindre dessa 
kan göras, desto snabbare 
och energieffektivare blir 
våra datorer. Men finns 
det någon gräns för hur 
små transistorerna kan 
bli? Och skulle det vara 
möjligt att i framtiden 
skapa elektriska appara-
ter på molekylär skala? 

Ja, kanske, är svaret från 
en grupp kemiforskare 
vid Lunds universitet. I 
en ny studie, som public-
eras i den vetenskapliga 
tidskriften Nature Com-
munications, redogör 
forskarlaget för ett ban-
brytande experiment.

– Vi har utvecklat en 
enkel kolvätemolekyl 
som ändrar form och 
samtidigt går från iso-
lerande till ledande när 

den utsätts för elektrisk 
potential. Receptet var 
att formge en så kallad 
anti-aromatisk ring i en 
molekyl så att den blir 
mer robust och både kan 
ta emot och avge elektro-
ner, säger Daniel Strand, 
kemiforskare vid Lunds 
universitet.

Enkla att framställa
Många organiska mole-
kyler består av aroma-
tiska bensenringar, det 

Lundakemister har skapat en enkel kolväteförening 
som kan leda till minitransistorer

vill säga plana ringar 
uppbyggda av sex ko-
latomer. Ett exempel är 
grafen. Sådana moleky-
ler ändrar dock vare sig 
egenskaper eller form om 
de utsätts för elektrisk 
spänning. Därför valde 
forskargruppen att titta 
på kolväten uppbyggda 
av ringar med åtta kola-
tomer. Dessa är anti-aro-
matiska och böjda till en 
skålform. Om två elek-
troner injiceras i en sådan 

molekyl rätas den ut och 
går från isolerande till le-
dande – en funktion lik-
nande den i en transistor 
som slår om från 0 till 1.

– En unik aspekt av mo-
lekylerna är att de är så 
enkla. De består bara av 
kol- och väteatomer, nå-
got som gör dem praktis-
ka att framställa på syn-
tetisk väg, säger Daniel 
Strand.

Apparater på molekyl-
nivå
Den nya upptäckten gör 
det möjligt för forskarna 
att fundera på hur man 
skulle kunna utveckla 
både elektriska switchar 
och nya mekaniska sys-
tem på en-molekylnivå 
med hjälp av anti-aroma-
tiska kolväten.

– Molekyler som ändrar 
form till svar på elektrisk 
spänning ger upphov 
till tankeväckande möj-
ligheter. Sådana system 
kan leda till energisnåla 
datorarkitekturer och i 
framtiden även elektris-
ka maskiner på en mole-
kylär skala, säger Daniel 
Strand.

Studien har möjliggjorts 
genom ett tvärvetenskap-
ligt samarbete mellan 
forskargrupper i orga-
nisk, analytisk och teo-
retisk kemi samt kemisk 
fysik vid Lunds universi-
tet och Köpenhamns uni-
versitet.
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Schematisk bild av elektroner som överförs mellan aromatiska och icke-aromatiska ringar i en kolvätemolekyl. ILLUSTRATION: DANIEL STRAND/JONAS AHLSTEDT
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■ SLAPP är en akro-
nym som står för Stra-
tegic Lawsuit Against 
Public Participation på 
engelska och har som 
syfte att skrämma jour-
nalister och kritiker till 
tystnad om avslöjanden 
av något pågående i ett 
företag. Denna strategi 
går ut på att, utan fak-
tisk grund, stämma oli-
ka typer av media, som 
tidningar, eller journa-
lister och andra kritiker 
för olika saker. Att vin-
na själva rättegången är 
inte målet, utan målet är 
att avskräcka människor 
från att kritisera och un-
dersöka en sak. Genom 
att dra ut på en rättslig, 
och ibland även kostsam, 
process skrämmer man 
vissa kritiska människor 
till tystnad, vilket utgör 
ett hot mot yttrandefri-
heten. 

Problemet med detta är 
inte att personer eller 
händelser framställs på 
ett felaktigt sätt. Press-
friheten innebär ett an-
svar att säkerställa så 
att all information är 
korrekt och media har 
även ett ansvar att rätta 
till felaktiga uppgifter. 
Människor som upp-
lever att de skildras på 
ett sätt som riskerar att 
skada deras rykten ska 
ha möjligheten att stäm-
ma mediekanalen som 
har bidragit till felaktig 
informationen och över-
drivna eller förfalska-
de uppgifter om någon. 

Vem som helst ska ha 
möjligheten att kritisera 
ett inslag om dem eller 
om någonting som påstås 
att de har gjort. De ska 
kunna komma till tals 
eller eventuellt stämma 
redaktionen och journa-
listerna bakom inslaget. 
Problemet inträffar istäl-
let när rätten att kunna 
kalla någonting i ett ny-
hetsinslag för förtal eller 
kränkning utnyttjas för 
att gynna personen som 
väljer att anmäla detta, 
på bekostand av övriga 
medborgares rätt till in-
formation. Denna taktik 
används för att förhindra 
människor från att ta del 
av information som de 
kritiserade försöker hålla 
hemlig, enligt the Con-
versation. Samma källa 
skriver att hot om stäm-
ning är mer effektiva än 
sociala, fysiska och di-
gitala hot som journalis-
ter får. Detta innebär att 
denna taktik är effektiv 
och medför en stor risk 
att leda till att nyheten 
eller kritiken inte public-
eras.

Det är inte samma fe-
nomen som används av 
auktoritära regimer för 
att tysta folk, eftersom 
människor som bor i 
demokratier har rätt till  
yttrandefrihet. Den som 
stämmer försöker istäl-
let att genom resurser 
som makt, inflytande 
och förmögenhet styra 
innehållet i media som 
dyker upp om personen 

i fråga eller om indivi-
dens företag och andra 
affärsintressen (och de-
ras rykten). Tanken är att 
hotet om stämning ska 
få människor som är kri-
tiska till individen eller 
individens affärsbeslut 
att tänka till, och kan-
ske till och med tänka 
om, innan de går vidare 
med att undersöka något. 
Det är ett indirekt sätt att 
påverka demokratin och 
ge enskilda aktörer mer 
makt än andra, trots att 
nyhetsbevakningen ska 
rapportera om allt som 
kan anses vara värdefullt 
för allmänheten att kän-
na till. Detta kan få ne-
gativa konsekvenser för 
aktivister, akademiker, 
whistleblowers och jour-
nalister som öppet kriti-
serar något eller vill för-
djupa sig i något som de 
tycker är oroväckande. 
Det blir ännu värre om 
personen i fråga saknar 
stöd från omgivningen, 
exempelvis om det är en 
lokal tidningsredaktion 
som är tvungen att dra 
tillbaka en artikel för 
att den inte har råd med 
kostnaderna för en utdra-
gen rättegång. Detta kan, 
enligt the Conversation, 
i sin tur användas för att 
tysta ned en skandal som 
ligger till grund för vad 
en oberoende journalist, 
i avsaknad av stöd från 
ett mediebolag, har hit-
tat. Karaktäristiskt för 
dessa stämningar är att 
målsägande uppger att 
det handlar om förtal, 

SLAPP- lagstiftning: Vad gör det med samhället?

och att rättegången på-
börjas trots att fallet inte 
har konkreta bevis eller 
andra logiska anledning-
ar. I många fall vet mål-
sägande om att de inte 
kommer vinna, men väl-
jer att gå vidare med sin 
anmälan ändå för att det 
tidsmässigt och ekono-
miskt kostsamma fallet 
ska få journalisten, ak-
tivisten eller kritikern i 
fråga att ge upp och låta 
bli att förmedla sin rap-
portering. Den som del-
tar i beteendet kan även 
skrämma upp folk genom 
brev, där de som utsätts 
ombes lägga ned en ut-
redning eller ta tillbaka 
ett uttalande. 

Problematiken belyses 
vidare av ett fall: Den 
anställde Paul Christ-
man mot vd:n Janet-Lee 
Sheriff. Uppgifter från 
CBC uppger att en före 
detta gruvingenjör, Paul 
Christman, för bolaget 
Golden Predator att den-
na taktik riktades mot 
honom när han påtala-
de kritik mot företagets 
projekt i Brewery Creek. 
I hans försvar nämns att 
han diskuterade om kriti-
ken med vd:n Lee-Sheriff 
bortom andras hörhåll, 
medan företaget hävdar 
att han öppet har konfron-
terat flera anställda och 
därmed skadat företagets 
rykte genom att påverka 
förtroendet för bolaget. 
Vidare nekar han att han 
skulle ha vare sig skrikit 
under konferensen eller 

avbrutit en presentation. 
Han blev stämd för att 
ha visat oro om huruvida 
företaget hade en licens 
för att kunna fortsätta 
gruvarbetet nära ett vat-
tendrag eller inte, vilket 
är en fråga som han inte 
fick besvarad. Senare vi-
sade det sig att företaget 
inte hade en licens för 
att kunna starta projektet 
som gällde den perioden. 
Detta kan vara ett exem-
pel på hur SLAPP-takti-
ken fungerar: Det går att 
bevisa vad som är sant, 
för att andra var där och 
kan bekräfta eller förne-
ka att saker och ting ägde 
rum på det sättet under 
mötet, men det tar tid att 
redogöra för alla detaljer. 

Samhället riskerar att 
närma sig en kafkaesk 
tillvaro som väntar obe-
roende journalister och 
kritiker som dras in i en 
komplicerad rättspro-
cess, med en väntande 
rättegång utan någon 
grundlig orsak eller kon-
kret anledning om inte 
lagarna ändras. Lagstift-
ningen måste vara tydlig 
i alla länder för att skyd-
da medborgarnas rätt till 
den grundläggande och 
demokratiska yttrande-
friheten och till följd av 
denna taktik har flera 
amerikanska delstater 
och Kanada ordnat en 
ny lagstiftning avsedd 
att skydda journalister-
na och kritikerna i detta 
fall. Försök att få till en 
lagstiftning mot detta 

har även tagits fram i 
Storbritannien, där man 
bland annat vill införa 
sanktioner mot målsä-
gande som inte vinner i 
rättegången. Idén är att 
om fallet läggs ned eller 
om den tilltalade vin-
ner, så ska den tilltalade 
få mer skadestånd och 
kostnaderna betalda av 
målsägande. Det räcker 
tyvärr inte som tillräck-
lig åtgärd, eftersom mål-
sägande kan stämma från 
valfri delstat eller valfritt 
land där sådana lagar inte 
finns, och på så vis över-
komma den legala barri-
ären, enligt the Conver-
sation. Trots det har det 
förekommit initiativ för 
att stoppa detta inom EU. 
Lagstiftningen mot dessa 
är uttänkt att markera en 
balans mellan rätten att 
försvara sitt eget ryk-
te eller varumärke och 
rätten för allmänintres-
set och nyttan av att äm-
net lyfts fram. Lagarna 
gör det även enklare för 
människor att fortsätta 
uttrycka sina åsikter eller 
fortsätta ta upp en frå-
ga, eftersom målsägande 
ansvarar för att dels be-
tala skadestånd och dels 
betala för den tilltalades 
kostnader relaterade till 
fallet om anmälan inte 
ses som relevant. Detta 
innebär att de i vissa fall 
tar tillbaka sina försök 
att stämma. 

Det är positivt att se att 
fler utkast och idéer gäl-
lande lagstiftningar mot 
detta agerande, och även 
lagstiftningar mot den 
här typen av problem, 
skapar en tryggare laglig 
grund som tillåter att kri-
tik kommer till tals och 
som möjliggör för djup-
gående journalistik att 
synas. Medier, men även 
enskilda aktörer som 
journalister och andra 
kritiska röster, gynnas 
av en ökad medvetenhet 
kring SLAPP-taktiken 
och uppmärksamheten 
kanske till och med le-
der till en förbättring för 
framtida rättsprocesser. 

Bianca M. - Info Express
hello@infoexpress.se

Källor: 
“Slapps: the rise of lawsuits 
targeting investigative jour-
nalists”,  The Conversation, 
2021-10-27 
“Anti-SLAPP laws help keep 
frivolous lawsuits out of the 
courts, but not every provin-
ce has them”, The Conversa-
tion, 2021-01-20
“Yukons former chief mine 
engineer accuses mining 
company of using defamation 
lawsuit to silence criticism”, 
CBC News, 2022-02-09 

Great Siege Monument and temporal Daphne Caruana Galizia Monument. Foto: Continentaleurope/Wikimedia
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HOROSKOPA22

HOROSKOP - MARS 2022 
Vädur
Inre styrka, spontan energi, självförtroende.
   Mars kommer att ge Väduren många känslomässiga upple-
velser. Under denna period kommer du att vara väldigt känslig, 
och hormonerna kommer att bli tokiga. Om du har en perma-
nent partner kommer du att ha både mycket trevliga stunder 
fulla av kärlek, såväl som meningsskiljaktigheter, särskilt när 
om ni planerar framtid tillsammans. Men du behöver inte oroa 
dig, på grund av ömsesidig tillgivenhet kommer du att lösa 
allt, bara var försiktig med onödig irritabilitet. Under denna tid 
kommer också ett smittande sinne för humor att vakna i dig, 
så du kan förvänta dig att dina vänner inte kan bryta sig loss 
från dig.
   I Mars, kommer Väduren att bli kraftigt påverkad av kraf-
ten från Venus. Du kommer att vara framgångsrik i din karriär, 
och då främst under den andra halvan av månaden, och ännu 
mer om du dessutom jobbar inom den finansiella sektorn. Du 
kommer att förstå kunders behov rätt, och du kommer att erhål-
la enastående framtida kapital i dina överordnades ögon tack 
vare detta. Påverkan från planeten kommer också att påverka 
dina relationer med familjemedlemmar. Överväg att besöka 
dina släktingar som du inte sett på ett tag. Inte bara tillgivenhet 
kommer att vara mycket starkare än vanligt, utan du kommer 
också att kunna rätta till misstag från det förflutna.

Oxen 
Stark och envis, men praktisk och beslutsam.
    I mars kan Oxen se fram emot en oändlig mängd mod. Det är 
därför den här månaden är rätt tillfälle att ta mod till sig för att 
övervinna de hinder som har hållit dig tillbaka länge. Du kom-
mer också att vara väldigt sällskaplig och tack vare ditt trevliga 
uppförande kommer du att få många fans. Så träffa människor 
och knyt nya kontakter, kanske träffar du någon intressant. Du 
kommer också att kunna fördjupa din relation till dig själv och 
hålla ordning på dina tankar och känslor. Samtidigt kommer 
stora förändringar att starta i ditt personliga liv, vilket tar dig 
ett stort steg framåt.
   Mars kommer att vara en månad full av nya erfarenheter för 
Oxen, och då särskilt när det gäller egen personlig utveckling. 
Du kommer äntligen att bli av med de negativa tankarna från 
förra året och besluta dig för att börja bygga något nytt. Oav-
sett om det är mental utveckling eller bygga något materiellt så 
kommer du att göra enorma framsteg.
Denna månad blir ett utmärkt tillfälle att fördjupa dina familje-
relationer, så försök att involvera dina nära och kära så mycket 
som möjligt i dina aktiviteter och visa genuint intresse i deras 
problem. Utan tvekan kommer dessa samtal också hjälpa dig 
att förstå dem bättre.                   

Tvillingarna
Kommunikativ och artig karaktär med ett sinne för humor och 
kreativitet.
   Mars kommer att ge Tvillingarna mycket energi och styrka, 
som Tvillingarna kommer att använda främst till förmån för sin 
fysiska kondition. Men överdriv inte direkt i början, din kropp 
kanske inte är förberedd för en sådan belastning och du kan 
skada dig. Nästan allt blir en piece of cake för dig, så var inte 
rädd för att prova på hantverk och olika sportaktiviteter och 
påbörja gärna några mindre hemförbättringar. Din kreativitet 
i att planera fritidsaktiviteter överträffar förväntningarna hos 
både dig själv och dina nära och kära. Därför bör du följa och 
implementera dina idéer; en oförglömlig upplevelse väntar dig.
   Under Mars månad, kommer Mars ha väldigt stor påverkan 
på tvillingarna. Det kommer att ge dig styrkan och kraft att tän-
ka igenom din egen situation och dessutom ta initiativ att skapa 
ditt eget öde. Detta kommer främst att märkas när det gäller 
jobb. Oavsett om du har ett eget företag eller arbetar för någons 
annans företag, kommer du alltid att förvåna dig själv över dina 
nya idéer. Men akta dig för din rastlösa och flyktiga natur, efter-
som byggarna av denna planet kan stärka den. Under den andra 
hälften av månaden, se upp för skador på överkroppen vilken 
kan vara mer känslig och utsatt för risk att få frakturer under 
denna period, och försök att minska din fysiska ansträngning 
om möjligt.  

Kräftan 
Emotionell men mottaglig karaktär, lynnig och avvaktande.
    Mars kommer att bli en lugn tid för Kräftan. Den här mån-
aden kommer du att vara mer benägen för förkylningar, så vila 
och överdriv inte i onödan; du kommer inte att missa något. 
Tvärtom har du stor chans att du kommer på en bra idé, som 
du kommer att kunna genomföra senare, tack vare fysiskt och 
psykiskt välbefinnande. Under denna period kommer du även 
att blomstra ekonomiskt, vilket kommer att märkas av din om-
givning och personer som bara är intresserade av dina pengar 
kommer att hålla sig till dig. Var därför noga med att inte vara 
för förtroende.
   Trötthet och utmattning kommer att ställa till problem för 
Kräftan innan vårens början. Denna period kommer dock inte 
att pågå länge. I mitten av mars kommer du att komma in i an-
dra andningen och kunna vara tillbaka till den vanliga rutinen. 
Var försiktig med att inte skynda på denna process för mycket, 
eftersom dina bronkiter kan lida mest av detta.
Du kommer att fortsätta att göra bra ifrån dig på jobbet. Men 
vila inte på dina lagrar och håll ögonen öppna eftersom du 
kommer att vara väldigt omtänksam och hjälpsam. Det är möj-
ligt att andra kan missbruka dina tjänster, som de knappast nå-
gonsin kommer att återvända.        

Lejonet
Modig, självförtroende, bestämd och öppen är lejonet.
  Mars i Lejonet kommer att stödja hans temperament. Med stor 
entusiasm kommer du att ge dig ut på allt som kommer i din 
väg, och du kommer att utmärka dig i allt. Detta kan störa din 
omgivning, som kommer att vara avundsjuk på din framgång. 
I sällskap med andra kommer du att sticka ut med stor kommu-
nikationsförmåga och humor. Dina berättelser fulla av entusi-
asm kommer att väcka intresse hos människor och du kommer 
att bli en favorit. Under denna period kan du få problem med 
matsmältningssystemet, så fokusera på en hälsosam balanserad 
kost och mycket vila.
   Den här månaden kommer att öka på ditt självförtroende och 
självsäkerhet. Du bör använda detta till din fördel och försöka 
lösa problem som du har känt en osäkerhet inför tidigare. Fo-
kusera på dem du bryr dig mest om.
Lejonen bör dock vara försiktig med deras lättretlighet i mars 
eftersom det kan leda till långsiktiga konflikter. Månens posi-
tion kommer att hjälpa dig, och du kommer att inse precis i rätt 
tid konsekvenserna av dina handlingar innan de sker. Mars kom-
mer att vara en månad av dualitet och ett annat dilemma för dig.    
          
Jungfrun 
Försiktig, uppmärksam men intelligent och noggrann är jungfrun.
    I mars kommer Jungfrun att lära sig mycket nytt. Ditt minne 
kommer att vara mycket bra under denna period, så öppna upp 
för ny information och prova aktiviteter som kräver analytiskt 
tänkande. Samtidigt kan du se fram emot en stor dos kreativitet, 
så var inte rädd för att experimentera. Dina idéer kommer att 
vara värda det, så presentera dem för din handledare. Var bara 
försiktig så att du inte är påträngande och överväg hur du presen-
terar dina idéer i förväg. Många uppgifter på jobbet kan trötta ut 
dig och leda till hälsoproblem. Underskatta därför inte sömnen.
   I mars kommer jungfruarna att arbeta nästan dygnet runt. 
Uranus kommer att uppmuntra dig att skapa nya utmaningar 
för dig själv, och du kommer att ha ett överflöd av nya idéer. 
Även om du kommer att förbättra dig på många sätt så kommer 
du att glömma de vanliga uppgifterna, vilket leder till att rela-
tioner med kollegor blir mer komplicerade, och din framgång 
kan därefter gå obemärkt förbi.
Du kommer också att vara benägen till att få tarmproblem i 
slutet av månaden, så se till att allt du äter är kokt ordentligt och 
försök att inkludera mer fiber i din kost också.       

Vågen
Rättvis, sympatisk, harmoni och intellekt.
   Mars kommer att vara en hektisk månad för Vågen. Gör dig 
redo för stora förändringar i ditt personliga liv. Om du känner att 
du inte har flyttat någonstans på länge, är det dags att göra något åt 
det. Om du har funderat på att flytta, oroa dig inte och gå för det. 
Om du funderar på att byta jobb, är du mest benägna att hitta något 
som du verkligen kommer att njuta av. Försök att hålla dig mentalt 
bra under denna period, eftersom du kommer att ta allt personligt 
och lätt bli upprörd. Meditation bör hjälpa dig med detta.
   Mars inflytande på Vågen kommer att vara helt avgörande i 
Mars. Du bör vara uppmärksam på plötsliga humörsvängningar 
och ångest, eftersom detta inte kommer att vara något bra på 
jobbet för dig. Det kan tvärtom förstöra dina goda relation med 
kollegor som du hittills har haft. Du blir snabbt distraherad, och 
även det minsta lilla problem kan komma att provocera dig.
Lyckligtvis, när du kommer hem, kommer du att kunna slappna 
av och ha bra konversation med din partner. De som är singlar 
bör dock försöka bli av med sin negativa skillnader. Tveka inte 
att använda din fysiska förmåga och kanske jogga, simma eller 
göra lite annan konditionsträning.          

Skorpionen 
Observant kämpe, förutseende och empatisk mot andra.
   I mars kommer Skorpion att börja önska en känsla av säker-
het. Du kommer att känna bäst när du kramas av en nära per-
son, oavsett om din partner eller en medlem av din familj. Ditt 
behov av att dela dina känslor kommer att vara mycket stark, så 
om det inte finns någon du kan öppna ditt hjärta för, kommer du 
tenderar att vara melankolisk eller till och med deprimerad. Var 
försiktig som dessa tillstånd kan så småningom leda till menta-
la och även fysiska frågor. Kanske försöka hitta någon aktivitet 
där du kan uttrycka dina känslor som dans eller teckning.
   Skorpinjonen kommer att påverkas av månen i Mars. Deras 
känsliga sida kommer att bli mycket synligare, och de kommer 
att säka efter människor i vilkas sällskap de känner sig säk-
ra och avslappnade. Om du inte känner någon sådan person, 
kommer du kanske att undvika vara med människor så mycket 
som det går.
Din fysiska hälsa kommer att vara nära kopplat till ditt mentala 
tillstånd under denna tiden, och de undertryckta känslorna du 
har kan nu påverkas en hel del. Din hals och dina stämband 
kan lätt bli smittade. Försök därför undvika stress och fysiskt 
krävande aktiviteter.   

Skytten 
Målmedveten, energisk och fylld med längtan och ansträngning.
   Med ankomsten av mars, kommer Skyttar att börja känna 
sig mycket självsäker och avslappnad. Ni kommer att utstråla 
positiv energi, som kommer att locka era vänner och nära, så 
de kommer att känna ett behov av att tillbringa tid med er. Din 
dagbok kommer att fylla upp med möten med dina vänner, du 
kommer att bli mycket populär, främst på grund av din unika 
humor, så du kommer inte att ha mycket tid för dig själv. Under 

den här månaden dyker frågor om din framtid upp. Det är för 
att detta är den bästa tiden för att fatta beslut som rör riktningen 
för din karriär.
   I mars kommer Skyttar att vara mycket populära bland sina 
nära och kära. Tack vare Merkurius påverkan kommer du att 
vara mer empatisk, och du kommer vilja hjälpa andra att finna 
vägen ur svåra situationer i livet. Men det faktum att många 
kommer att anförtro dig kan komma att väcka din lust att mani-
pulera dem till din fördel.
Denna månad bör du fokusera på din egen framtid och dina 
långsiktiga mål. Försök alltid att spendera åtminstone några 
minuter om dagen för tänka igenom dem. Bra vanor och små 
steg kan snart ge dig framgång.    

Stenbocken
Konservativa stjärntecken är praktiska, försiktiga, envisa och allvarliga.
   I mars kommer Stenbocken att uppleva en viss besvikelse i 
samband med deras relationer. Du kommer att behöva ta itu 
med känslor som att du alltid attraheras av fel person och kom-
mer att förbli ensam för alltid. Låt dessa känslor fylla dig; Det 
är inte sant. Dessa känslor tar bara över i stunder av förtvivlan. 
Så försök att fokusera på något annat och investera din energi 
i några kreativa aktiviteter, kommer du att vara mycket bra på 
dem denna månad. Kanske prova att dekorera ditt hem eller 
delta i några keramiklektioner där du kommer att ha ett utrym-
me att använda din fantasi och låta ånga.
   Mars kommer att vara full av oväntade förändringar för 
Stenbockar på grund av Uranus påverkan. Till exempel kan en 
kärleksförklaring från en vän du känt länge, till vilken du aldrig 
har ägnat någon särskild uppmärksamhet, kan upplevas som en 
chock för dig. Om du inte återgäldar hens känslor, försök att när-
ma sig det så känsligt som möjligt eftersom det förmodligen tog 
honom eller henne mycket mod att satsa med sina känslor i detta.
Men akta dig för plötsliga förändringar till det värre. Du bör 
förbereda dig både mentalt och ekonomiskt för problem. Dess-
utom bör du verkligen inte göra några ändringar själv.             

Vattumannen 
Själfull och romantisk med en känsla för experimentering.
    Mars kommer att vara en lugn tid fylld med att få ny kunskap för 
akvarier. Förvänta dig inte några stora sportprestationer denna må-
nad eftersom du kommer att känna dig trött och kan uppleva viss 
muskelsmärta. Men ditt sinne kommer inte att vila, så du kommer 
att kunna använda denna lugna period för att reda ut dina tankar. 
Du kan också dyka in i att lära dig något helt nytt som alltid var en 
stor utmaning för dig. Dessutom kommer ditt sinne också att vara 
öppet för en andlig värld, så ge tid för meditation och försök att 
fokusera huvudsakligen på dina långsiktiga problem; Nu har du 
en stor chans att lösa dem för gott.
   Vattumannen kommer att vara väldigt nyfikna nu och det på 
grund av påverkan från Merkurius. Även om du inte kommer att 
ha mycket överskottsenergi i mars, kommer din hjärna att vara som 
en svamp, och det kommer att absorbera i princip allt du kommer 
över i form av läsning, lyssna eller se på. Försök att komma på något 
som du alltid velat lära dig, men inte haft tillräckligt med tid till.
Förutom ditt intellekt kommer planeten också att påverka dina fa-
miljeförhållanden, och särskilt då mellan syskon. Känn dig fri att 
ta ut en ledig dag, tillbringa dagen tillsammans bara ni två, och för-
sök minnas tillbaka till de forna dagarna. Det kommer utan tvekan 
att vara mycket bra för er båda.     
       
Fiskarna 
Blygsam och känsligt stjärntecken, de har stark självuppfatt-
ning och inspiration.
   I mars kan Fiskarna känslor om en framtid med sin partner 
vara ganska rörigt. Även om du kommer att vara mest på gott 
humör, kommer dessa känslor att påverka dig. Du bör inte dölja 
dina tvivel, och du bör försöka tala om dem med din partner nu. 
Under denna tidsperiod kommer dina handlingar att påverkas 
av den energi du utstrålar. Följ dina känslor och försök att lösa 
allt i god tid, så att du inte gå in i några depressiva tillstånd eller 
skada någon annan. Å andra sidan kommer ni att vara mycket 
empatisk, vilket kommer att hjälpa er att finna en lösning på 
den viktiga frågan.
   I mars kommer solen att ha den mest betydande påverkan på 
dig. Liksom solen så kommer du att vara rik med att ge förtro-
ende och generositet. Det är ett perfekt tillfälle att bjuda din 
chef eller kanske en affärspartner över till middag, och därmed 
få några plus poäng som i förlängningen kan förändra din karriär.
Men låt dig inte glida iväg och ställ inte för höga krav på dig 
själv. Ju mer blygsam du är, desto mer sannolikt är det att din 
belöning sedan kommer till dig helt på egen hand. Applicera 
detta sätt på relationer utanför ditt jobb och lägg inte heller 
onödig press på dina nära och kära.

     Källa: skyhoroskop.se  
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■ Vi kommer väl alla ihåg de stökiga killarna i klassen. De 
som snattade, slogs på rasterna och började röka tidigt.
En del av dessa var helt enkelt normalt trotsiga och lever nu ett 
bra och lugnt liv som vuxna.
Men för några få var det tidiga varningstecken på risk beteende 
som sedan ledde vidare till ett liv präglat av kriminalitet.

Nästan alla tonåringar har 
en tendens att bryta mot 
regler och normer i sam-
hället. Det anses som helt 
normalt. Björn Hofvan-
der, psykolog och docent i 
rätts psykiatri, har själv två 
tonåringar hemma, men 
tycker att tonårsbråken – 
precis som i de flesta fa-
miljer – faller inom ramen 
för det normala. Men 1–5 
procent av alla barn har ett 
allvarligt utagerande be-
teende, vars första tecken 
kan upptäckas redan i ett-
årsåldern. När de blir äld-
re får dessa barn ofta stora 
problem med uppförande, 
psykisk ohälsa, negativa 
relationer och så småning-
om kriminalitet.

– Trotsbeteende förekom-
mer hos  nästan alla barn. 
Man vill inte ta på sig 
overallen, vill ha glass i 
affären eller tänker inte gå 
hem från dagis. Men barn 
i riskgruppen är mer hög-
frekventa i sin aggressivi-
tet och många av deras in-
teraktioner med både barn 
och vuxna, präglas av 
ilska. Det är ingen trots-
ålder som går över, utan 
ett konstant utåt agerande 
som eskalerar ju äldre bar-
net blir, säger Björn Hof-
vander.

Kopplas till kriminalitet
Hans forskning handlar 
om att undersöka hur tidig 
aggressivitet kan kopplas 
till kriminalitet och psy-
kisk ohälsa senare i  livet. 
Han följer bland annat 
270 unga vuxna, som bli-
vit dömda till fängelse för 
våldsbrott. Samtliga är 
män med dålig impulskon-
troll, svårigheter med rela-
tioner och ett aggressivt 
beteende. Överdödlighe-
ten är mycket stark – fem 
år efter studiens start har 
ett flertal av deltagarna 
avlidit genom självmord, 
våldsbrott eller överdoser.
– Jag tycker att aggres-
sivitet har en alltför un-
danskymd roll inom psy-
kiatrin, där det finns en 
tendens att se på utageran-
de beteende som en rent 
juridisk fråga eller – om 
personen inte är straff-
myndig – att man bollar 
över problemet till social-
tjänsten.

Toleransen har minskat
Det finns inga studier som 
visar att  aggressiviteten 
generellt har ökat i Sverige 
under senare år. Däremot 
har vår tolerans för aggres-
siva barn minskat och vi 
bortförklarar inte längre 
deras beteende med ” det är 

så pojkar gör”. Jämfört med 
flickor verkar det som om 
pojkar har en ökad genetisk 
sårbarhet, vilken förstärker 
risken för  negativa händel-
ser från fosterstadiet och 
framåt,  menar Björn Hof-
vander.
Orsakerna bakom ett svårt 
utagerande beteende är en 
kombination av genetik 
och en rad tidiga negati-
va omständigheter. För 
att ha en chans att stoppa 
den nedåt gående spiralen 
måste föräldrarna få hjälp 
tidigt, och forskning visar 
att man har störst chans 
att nå dessa barn före åtta 
års ålder. Om olika aktörer 
som BUP och socialtjänst 
samverkar, finns det stora 
möjligheter att förändra 
dessa barns framtid.
– Till ett normalfunge-
rande barn kan man säga 
”skärp dig”, men för ett 
barn med särskilda behov 
fungerar naturligtvis inte 
detta. Det har de redan 
fått höra i många år utan 
framgång. Däremot finns 
det insatser som man kan 
göra beroende på  barnens 
svårigheter. Just nu håller 
vi till exempel på med en 
preventiv studie i Malmös 
skolor för att lärarna ska 
bli bättre. Genom att be-
möta eleverna på ett tydli-

När barnets trots kan bli farligt

gare sätt, hjälpa dem med 
sociala färdigheter och 
förenkla var dagen, kan 
förutsättningarna ändras 
för barn med svårigheter.

Svårt att nå dem
När barnen väl kommer i 
tonåren är det svårt att nå 
dem, eftersom de befin-
ner sig på andra arenor, 
där föräldrarna och andra 
vuxna inte har insyn. De 
är inte heller själva intres-
serade av att förändra sitt 

beteende. Egenskaperna 
hos individerna driver 
dem också mot riskmiljöer 
vilket ytterligare försätter 
dem i destruktiva situatio-
ner.
– Det är enormt frustre-
rande att träffa barn inom 
barnpsykiatrin som hade 
 kunnat få bättre hjälp med 
rätt insatser. Dessa barn 
kostar samhället enorma 
resurser, för att inte tala 
om det lidande som varje 
individ bär med sig av ut-

anförskap, misslyckande 
och psykisk ohälsa. Där-
för är det ytterst viktigt att 
få kunskap om de faktiska 
orsakerna bakom ett barns 
aggressiva beteende för att 
tidigt kunna sätta in rätt 
insatser, avslutar Björn 
Hofvander.
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Experter på kemtvätt och 
reparationer av textil, skinn, 
päls, mocka, väskor sömnad.

Björn Hofvander studerar bland annat hur  tidig aggressivitet kan kopplas till kriminalitet. 
Foto: Åsa Hansdotter
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