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Vad tycker du som 
kommunikationsex-
pert om hur Ryssland 
informerar om kriget i 
Ukraina?
– Den är väldigt despe-
rat med absurda konspi-
rationsteorier, det är en 
svaghetens propaganda. 
Det är inte lika starkt som 
man hade förväntat sig. 
Den får klart underkänt. 

Ryssland har alltså 
lyckats bättre tidigare?
– Ja, tidigare har de lyckats 
utnyttja sprickor som finns 
i västländer för att till ex-
empel skapa misstroende 
mellan grupper hos grup-
per som är mot makten. 
Den här gången blev det 
snabbt en stark konsensus 
i väst och därför svårare 
att använda den strategin i 
början av kriget. 

– Men den enigheten som 
fanns i början av kriget 
kommer troligtvis inte 
hålla för alla i Europa.

 ”Även om den ryska pro-
pagandamaskinen kom 
igång väldigt sakta i bör-
jan är den nu i full fart 
igen.”

Hur då, menar du?
– Det finns risk för att 
den ryska propagandan 
får fäste hos de grupper 
som är emot etablisse-
manget, emot invandring, 
antivaccinare, klimatför-
nekare eller som saknar 
förtroende för NATO. 

– Vi ser tecken på att de 
blir målgrupperna som 
Ryssland försöker utnyttja. 
Även om den ryska propa-
gandamaskinen kom igång 

väldigt sakta i början är 
den nu i full fart igen.

Statliga ryska medier 
är ju portade i väst, hur 
når Ryssland ut?
– Efter att de ryska stat-
liga nyhetskanalerna RT 
och Sputnik förbjöds i 
väst tog de ryska ambas-
saderna över informa-
tionsförmedlingen. På 
ambassadernas officiella 
konton publiceras kon-
spirationsnarrativ som 
sedan sprids vidare.

”Det här kriget är första 
gången som strategin tes-
tas som avskräcknings-
metod i större skala, och 
ja, mycket tyder på att 
den är framgångsrik.”

– Till exempel har på-
ståenden om russofobi 

och att Ukraina utvecklar 
smittsamma virussjukdo-
mar på biolabs från börjat 
publicerats på ambassa-
dernas konton. Väldigt 
mycket propaganda har 
sitt ursprung på den rys-
ka social medier-plattfor-
men Telegram innan det 
kommer till Facebook, 
Twitter och YouTube. 

Den amerikanska under-
rättelsetjänsten sägs ha 
ändrat informationsstra-
tegi under det här kriget.  
Nu går man ut med in-
formation om Rysslands 
kommande planer som 
man snappat upp men 
som tidigare hölls hem-
lig. Är det en framgångs-
rik strategi?

– Denna strategi, som 
kallas ”prebunking” i 

■ Rysslands version av kriget i Ukraina har hittills avfärdats av väst. Men i en intervju om den ryska propagandan 
säger James Pamment, expert på desinformation och propaganda, att Rysslands bild riskerar att få fäste hos olika 
grupper. Han berömmer också den amerikanska strategin att läcka Rysslands planer, ett tillvägagångssätt som tidi-
gare främst testats i forskningen.

Kommunikationsforskare: Rysslands kommunikation 
är absurd – men kan ändå få fäste                  (video ►)

motsats till ”debunking”, 
har testats inom forsk-
ningen i några år. Exem-
pelvis genom att på för-
hand gå ut och förklara 
felaktiga påståenden som 
börjat få fäste hos klimat-
förnekare eller vaccin-
motståndare, men innan 
argumenten börjat spri-
das av grupperna själva. 
På så sätt skapas en med-
vetenhet hos potentiella 
mottagare som därmed 
blir mindre mottagliga 
för felaktiga argument. 

– Det här kriget är första 
gången som strategin tes-
tas som avskräcknings-
metod i större skala, och 
ja, mycket tyder på att 
den är framgångsrik. Ett 
exempel på detta kan 
vara det faktum att Putin 
inte vågade inleda kriget 

med ett påhittat krigs-
brott som skulle skyllas 
på Ukraina, vilket han 
annars skulle göra. 

– Det är spännande att 
prebunkningen byggs på 
underrättelsebedömning-
ar snarare än bevisade 
fakta, det är också inno-
vativt.

Kriget har aktualiserat 
frågan om censur. Ska 
Twitter och Facebook gå 
in och radera falska nyhe-
ter eller ej? Vad säger du 
och vad säger forskning-
en här?

– Om innehållet är både 
felaktigt och kan vara 
skadligt för stora grup-
per ska techplattformar-
na ta bort innehållet, 
anser jag. Och den ryska 
krigspropaganda kan i 
förlängningen vara skad-
ligt för stora grupper av 
människor i och med att 
de ökar risken för lidan-
de och död i Ukraina. Så 
det är helt rätt att censu-
rera.  Sedan är det förstås 
många svåra nyanser i 
frågan om censur.

Har du några råd 
till oss vanliga 
mediekonsumenter?
– I samband med krigsut-
brottet har de flesta stora 
medier startat liverappor-
tering. Som läsare gäller 
det att vara medveten om 
att rapporteringen inte 
sällan bygger på bara en 
källa som inte heller kun-
nat bekräftas, det nämns i 
slutet, man kan vara lätt 
att missa om man inte re-
flekterat kring detta.

– Jag kan inte se hur me-
dier skulle göra annor-
lunda, men som läsare 
är det viktigt att förstå 
att baksidan av denna 
snabba och omfångsrika 
rapportering är att tillför-
litligheten är något lägre 
än vad den brukar vara. 
Man får helt enkelt vässa 
sin källkritiska

Info Express
hello@infoexpress.se

Källa: Lunds universitet

Det finns risk för att den ryska propagandan anammas av grupper som är emot etablissemanget, befarar kommunikationsforskaren James Pamment. Det finns risk för att den ryska propagandan anammas av grupper som är emot etablissemanget, befarar kommunikationsforskaren James Pamment. 
Foto på Vladimir Putin från Pixabay.Foto på Vladimir Putin från Pixabay.

Angivna  erbjudanden gäller t.o.m. 2022-06-04. För öppettider och info 
om andra erbjudanden se:  www.g lasogonmagas inet .se

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

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

Solglasögon i 
din egen styrka 
på köpet!

Värde upp till 3395:- Köper du kompletta 
glasögon hos oss med ytbehandlingen
Iprotection NT (1100:-), bjuder vi dig på 
ett par solglasögon i din egen styrka. 
Välj mellan 100-tals olika solglasögon
från People sun och Offi ce sun.

Kostnadsfri synundersökning
vid köp av glasögon.

Premiär för vårens
Barbour kollektion!

Värde 395:-. Utförs av leg. optiker. Vi erbjuder även ögonhälsoundersökning. 
Regelbundna kontroller ger oss större möjlighet att upptäcka förändringar i 
tid. En ögonhälsoundersökning kostar 895:- (60 min.) och då ingår fullständig 
synundersökning, tryckmätning, synfältsmätning, ögonbottenfoto samt expert-
bedömning av resultatet. För mer info om ögonhälsoundersökning samt vilka 
butiker som erbjuder detta, besök www.glasogonmagasinet.se

Premärrabatt 500:- (ord. pris 1695:-)

Gäller billigaste paret från samma recept.

Halva priset på andra paret vid 
köp av kompletta glasögon Vi erbjuder avgiftsfri betalning! 

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

Vill du delbetala?

Info Express

Köp  direkt på: www.infoexpress.sePrenumerera på nummer från augusti till december för 125 kr!



2022                                                                                                                                                                                                                                                                              5                          SVERIGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    VÄRLDEN4 22 APRIL-21MAJ

■ Konsekvenserna 
för försvarspolitiken i 
Europa 
Det råder en mer oklar po-
litisk situation i Europa till 
följd av kriget i Ukraina, 
vilket antagligen speglas 
på europeiska länder på 
grund av krigets närhet. 
Trots att en del politik 
som har förts i Europa har 
ändrat form och blivit mer 
drastisk med avseende till 
kriget, riskerar nya kon-
flikter och politiska beslut 
mellan europeiska länder 
att övergå i mer pågående 
konflikter. 

Tysklands förbundskansler 
Olaf Scholz har uppgett att 
landet kommer att öka in-
vesteringar i försvaret till 
mer än två procent av deras 
BNP. Två procent av BNP 
är summan som Natome-
dlemsländerna förväntas 
lägga ned på försvaret 
och Tyskland har tidigare 
legat under denna gräns 
föregående år. Detta är en 
del av andra regler som 
gäller till följd av Ryss-
lands attack mot Ukraina. 
Exempelvis har samarbe-
tet med Ryssland gällan-
de gasröret Nord Stream 
2 upphört. Scholz påstod 
enligt Reuters att Tyskland 
måste agera snabbt för att 
minska sitt beroende av 
Ryssland som energileve-
rantör. Den geopolitiska 
utvecklingen i andra län-
der i främst Östeuropa har 
också förändrats. NATO 
har stärkt sin närvaro i 
NATO-medlemmarnas ter-
ritorium, som exempelvis 
Bulgarien, Litauen, Lett-
land, Slovakien och Est-
land. Den ökade närvaron 
finns även i Polen och Ru-
mänien, nära gränsen till 
Ukraina. Detta kan tolkas 
som en provokation av Pu-
tin, som betonade vikten 
för Västvärlden att hålla 
sig till och respektera den 

röda linjen innan attacken 
på Ukraina. Rapportering-
ar av både BBC News och 
Reuters meddelar att Putin 
nämnde att Ryssland kom-
mer att agera ifall NATO 
kliver över “den röda lin-
jen”, vilket anses vara att 
stärka NATO:s närvaro i 
Ukraina och hjälpa Ukrai-
na bygga upp den militä-
ra infrastrukturen. Enligt 
Putin hade expansionen 
av militären skett för nära 
den ryska gränsen och han 
lyfte fram NATO:s när-
varo i Östeuropa i Polen 
och Rumänien. Samtidigt 
har NATO en skyldighet 
att erbjuda sina medlems-
länder förstärkning i fall 
där konflikter kan riskera 
att inträffa över gränsen 
till Ukraina. I synnerhet 
om man tar hänsyn till att 
Ryssland till exempel har 
kränkt svenskt territorium 
upprepade gånger, kan 
NATO:s agerande förstås 
som ett försök att stärka 
försvaret mot Ryssland i 
länder som har blivit utlo-
vade militärt stöd via alli-
ansen. Eftersom Ukraina 
inte styrs av Ryssland fick 
landet även en möjlighet 
att ansöka till och försö-
ka ansluta sig till NATO 
innan kriget. Frågan har 
komplicerats efter att an-
fallet ägt rum och numera 
tillåter inte NATO Ukraina 
att gå med sedan januari 
2022. Den ursprungliga 
anledningen till nekan-
det var korruptionsnivå-
erna i landet. Frågan om 
NATO-medlemskap för 
Ukraina har varit känslig, 
då NATO enligt uppgifter 
från New York Times ville 
avstå från att handla på ett 
sätt som kan tänkas provo-
cera Ryssland genom att 
godkänna medlemskapet 
för Ukraina. Det återstår 
att se hur Ryssland kom-
mer att eventuellt reagera 
på det stärkta försvaret i 

Östeuropa. 
Upptrappningen av kon-
flikten mellan Ryssland 
och övriga Europa sedan 
kriget bröt ut är tydlig. 
Förutom Sverige har flera 
europeiska länder donerat 
vapen till Ukraina, där-
ibland Frankrike, Stor-
britannien och Tyskland. 
Flera länder i Europa är 
även med i NATO, vil-
ket innebär att om något 
av dem skulle attackeras 
av Ryssland, så har de ett 
garanterat militärt skydd. 
Detta kan leda till ännu 
mer spänningar allt efter-
som kriget pågår och in-
tensifieras. 
 
Andra spänningar i 
världen
Väpnade konflikter i My-
anmar är fortfarande på-
gående, och har varit det 
sedan militärkuppen 2021. 
I tidigare nummer har Info 
Express rapporterat om 
oroligheter i Asien, som 
protester, konflikter och 
annan oro genom åren, 
med början från Hong 
Kong- protesterna år 2020. 
Myanmar har fortfarande 
ett aktivt pågående inbör-
deskrig som inte än har 
lagt sig och som är en fort-
sättning på konflikterna 
som har eskalerat över det 
senaste året och som be-
skrivs i tidigare nummer. 

Nordkorea har även kom-
mit med nya test av mis-
siler i slutet av mars efter 
att kriget i Ukraina hunnit 
eskalera. Nordkorea har 
även intresse av att fortsät-
ta utveckla kraftigare, mer 
destruktiva vapen. Landet 
har även hotat Sydkorea 
med ett kärnvapenhot, om 
Nordkorea hade känt sig 
hotat. Som svar på den 
ökade spänningen och öv-
ningarna från den nordkor-
eanska militären, har Syd-
korea uppgett att landet 

har kapacitet att attackera 
Nordkoreanska måltavlor 
om Nordkorea blir på-
kommen med att attackera 
Sydkoreanska måltavlor. 
Detta kan utvecklas till en 
konflikt som riskerar att 
eskalera även i Asien och 
ge upphov till nya oförut-
sedda följder och fler ne-
gativa konsekvenser.

I Taiwan har man försökt 
nå fram med information 
till medborgarna angående 
krishantering och hur de på 
ett effektivt sätt kan gå till-
väga för att lösa problem 
med tillgång till vatten och 
elavbrott och hur man kan 
söka skydd från missiler. 
Anledningen av denna 
information har varit för 
att förbereda folk för en 
militär konflikt med Kina, 
någonting som har blivit 
mer hotfullt med tanke på 
kriget mellan Ukraina och 
Ryssland. Informationen 
som har delats ut till all-
mänheten innehåller även 
information om grundläg-
gande behandling av sår 
och brännskador samt hur 
man förhindrar blodförlust 
vid mer allvarliga skador. 
Efter dessa försök har Ki-
nas försvarsminister Wei 
Fenghe hävdat att Taiwan 
är en del av Kina och att 
ingen kan ändra på det. 

New York Times har även 
publicerat en artikel som 
beskriver relationen mel-
lan Kina och EU. Relatio-
nen blir mer komplicerad 
om man tar hänsyn till 
Rysslands krav gällande 
leveransen av naturgas 
till Europa. Ryssland har 
ställt krav på att få betal-
ning i den ryska valutan 
rubel och har varnat för 
uteblivna leveranser ifall 
inte kraven tillgodoses. 
Detta sker samtidigt som 
ett samarbete inleds mel-
lan Ryssland och Asien 

De geopolitiska spänningarna i världen till följd av 
kriget mellan Ukraina och Ryssland

gällande olja och viljan att 
införa ytterligare ett sam-
arbete gällande export av 
naturgas till Asien. Detta 
kan signalera att spänning-
arna mellan andra länder i 
världen kanske inte avtar 
och att andra mer indirekta 
konflikter riskerar att es-
kalera och bli mer direkta 
och uttalade. Detta gäller 
i detta fall den ekonomis-
ka konflikten mellan USA 
och Kina när det kommer 
till handel. Om man tar 
del av BBC:s rapportering 
från januari 2020, innan 
Coronapandemin hann ta 
fart och innan man kunde 
förutse konsekvenserna av 
kriget mellan Ukraina och 
Ryssland, kan man tydligt 
se en konflikt mellan USA 
och Kina när det kommer 
till handel. Kina påstod att 
USA försökte hindra Kina 
från att bli en viktigare del 
av den globala marknaden 
medan USA hävdade att 
Kina bröt mot patentlagar 
och inte handlade rättvist. 
Om Ryssland inleder ett 
samarbete med Kina i hö-
gre utsträckning, blir upp-
delningen mellan Kina och 
USA ännu tydligare. Detta 
kan bli en konfliktkälla 
som kan påverka relatio-
nerna mellan fler länder, 
då både Kina och USA 
spelar en betydande roll 
för den globala ekonomin. 

Vilken koppling kan 
göras mellan andra kon-
flikter och det pågående 
kriget i Europa?

Det pågående kriget mel-
lan Ukraina och Ryssland 
kan ha en stor inverkan 
på andra länders ekonomi 
med tanke på att Europa 
är en viktig handelspartner 
med USA och att EU be-
står av höginkomstländer. 
Relationen mellan USA 
och Europa är viktig att 
poängtera eftersom USA 

för mest pengar till NATO. 
Förutom konflikter som 
kan uppstå på grund av 
ekonomiska orsaker, kan 
kriget även ses som en 
distraktion av diktaturer 
i andra länder. NATO:s 
ökade närvaro i Östeuropa 
innebär att de amerikanska 
myndigheterna och andra 
europeiska länder har fo-
kus på just den händelsen. 
Detta skapar ett nytt tillfäl-
le för diktaturer att kunna 
få sin vilja igenom. Exem-
pelvis kan Nordkorea op-
portunistiskt passa på att 
testa nya missiler och va-
pen, för om allt fokus lig-
ger på spänningarna mel-
lan Ukraina och Ryssland, 
vem ska då kunna stoppa 
dem? Vem ska kunna föl-
ja alla diktaturer som be-
finner sig längre bort och 
hålla ett öga på vad som 
sker där, när ett aktivt krig 
pågår och påverkar Euro-
pa? Allt detta skapar spän-
ningar som riskerar att 
eskalera konflikterna om 
människor inte anstränger 
sig för att lösa dem i tid. 
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■ Högutbildade föräldrar och föräldrar med svenska namn får ett bättre 
bemötande när de kontaktar skolor för att få information inför skolvalet. 
Det visar en ny studie från Uppsala universitet där 3 430 grundskolor 
kontaktades via email, av en påhittad förälder som ville veta mer om 
den aktuella skolan. Föräldern gav information om sitt namn och sitt 
yrke. Det här är ett av de största diskrimineringsexperiment som 
genomförts i Sverige.

– Högutbildade föräldrar 
fick mer vänliga och väl-
komnande svar. De blev 
oftare informerade att det 

fanns plats på skolan och 
de fick mer positiv infor-
mation om skolans egen-
skaper. Resultaten visar 

att alla föräldrar från 
olika socioekonomiska 
grupper inte har samma 
förutsättningar i skolva-

Lågutbildade föräldrar diskrimineras i skolvalet

let, säger Jonas Larsson 
Taghizadeh, forskare i 
statskunskap vid Uppsala 
universitet och den som 
gjort studien.

Studien genomfördes 
som ett stort fältexperi-
ment där forskaren mej-
lade totalt 3 430 grund-
skolor. Experimentet 
täckte nästan alla skolor i 
Sverige och är ett av det 

största diskriminerings-
experiment som genom-
förts i Sverige. Studien 
fokuserade på föräldrar 
som var intresserade av 
att placera sitt barn på 
den aktuella skolan och 
som ställde frågor kring 
skolans profil, kötid och 
hur ansökningsproces-
sen såg ut. Mejlet under-
tecknades av en påhittad 
förälder, som i mejlet gett 
information om sitt namn 
och sitt yrke. Föräld-
ragruppen var uppdelad 
i lågutbildade föräldrar, 
i mejlet undersköterskor, 
och högutbildade för-
äldrar, i mejlet tandlä-
kare. Det finns också en 
gruppindelning mellan 
föräldrar med svensk-
klingande respektive ara-
biskklingande namn.

Inte samma information
De mer socioekonomiskt 
starka föräldrarna fick 
mer uppmuntran från 
skolan att söka till den 
aktuella skolan, genom 
att de i högre grad fick 
information om lediga 
skolplatser och informa-
tion om skolans positiva 
egenskaper. De mer so-
cioekonomiskt svaga för-
äldrarna fick mer sällan 
samma information. De 
fick mindre vänliga och 
välkomnande svar, vilket 
potentiellt minskar san-

nolikheten att de ställer 
fler frågor till skolan

När det gäller huruvida 
föräldrarna över huvud 
taget fick svar på mejlet 
och på sina tre frågor var 
det bara små skillnader 
mellan högutbildade och 
lågutbildade föräldrar. 
Samma sak gäller mellan 
föräldrar med svensk-
klingande respektive 
arabiskklingande namn.

– Det här är viktig kun-
skap. Det är mycket säl-
lan som socioekonomisk 
diskriminering diskute-
ras i den offentliga debat-
ten och det finns heller 
inte med bland diskrimi-
neringsgrunderna. Den-
na diskrimineringsform 
har heller inte studerats 
i särskilt hög grad. Trots 
detta visar min studie att 
socioekonomisk diskri-
minering förekommer i 
den svenska skolan, med 
potentiellt stora negativa 
konsekvenser både indi-
viden och för skolväsen-
dets möjlighet att erbjuda 
alla barn en likvärdig un-
dervisning, säger Jonas 
Larsson Taghizadeh.

Info Express
E: hello@infoexpress.se

Källa: Uppsala universitet

Bild: Pixabay
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■ Ett par veckor innan deklarationen för 2021 ska lämnas in väntar 
cirka 1 000 Öresundspendlare som bor i Sverige och arbetar i Danmark 
fortfarande på att skatten för år 2020 ska bli klar. Det uppgav danska 
Skattestyrelsen för News Øresund strax före påsk. Under pandemin 
ökade antalet ärenden där gränsarbetare ska betala skatt i båda länderna 
från 130 fall under år 2019 till 2 500 under år 2020, och de danska 
skattemyndigheterna har tvingats lägga tid som motsvarar tre personers 
heltidsarbete under ett år på att hantera skatteavräkningen mellan 
länderna.

För Öresundspendlarna 
har rekommendationer-
na om hemarbete under 
pandemin inneburit att 
många blivit tvungna att 
betala skatt i både Dan-
mark och Sverige för oli-
ka perioder under året (se 
faktaruta). Många gräns-
arbetare har upplevt att 
det varit komplicerat att 
göra uträkningen till de-
klarationerna i de båda 
länderna och för skatte-
myndigheterna har skat-
teöverföringen inneburit 

mycket merarbete.

Antalet ärenden där 
Skattestyrelsen behöver 
avräkna skatt mellan 
Danmark och Sverige 
ökade under pandemin 
med nära 2 000 procent, 
från 115 och 130 fall un-
der år 2018 respektive 
2019 till 2 500 under år 
2020. News Øresund har 
ännu inte fått motsvaran-
de uppgifter från svens-
ka Skatteverket, men det 
är betydligt fler som bor 

i Sverige och arbetar i 
Danmark än vice versa.

För pendlarna har den 
långa väntan på skatte-
avräkningen bland annat 
inneburit osäkerhet kring 
privatekonomin och be-
kymmer när de i vissa 
fall fått felaktiga krav om 
att betala ränta för skat-
tepengar som ännu inte 
kommit in från det andra 
landet.

En vecka före påsk upp-

1 000 Öresundspendlare väntar fortfarande på 
skatteöverföringen för år 2020

gav Skattestyrelsen att 
nästan alla Öresund-
spendlare torde ha fått 
sitt korrekta danska skat-
tebesked för år 2020, 
men samtidigt återstod 
arbetet med att avräkna 
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Danmark inför förbud mot att 
fråga om ålder vid anställning

NYA FORD
E-TRANSIT
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rabatter. Lokala avvikelser kan förekomma. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Med reservation för felskrivningar och prisändringar.

Pris från 619 900 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. Kommer under 2022!
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Foto: News Øresund - Johan Wessman

skatt till Sverige för nära 
1 000 personer. Enligt 
Skattestyrelsen görs av-
räkningen vanligen ge-
nom att pengarna över-
förs till Sverige för att 
täcka restskatten där, och 

ett eventuellt överskott 
betalas sedan ut till per-
sonen.

Info Express
Källa: News Øresund

■ Så kallade transitkor-
ridorer ska hållas öppna 
för danska resande som 
ska till Bornholm och 
svenska resande som ska 
till Köpenhamns flyg-
plats, även vid införan-
det av eventuella fram-
tida inreserestriktioner. 
Det beslutades under 
ett möte på onsdagen 
mellan Danmarks och 
Sveriges respektive mi-
nistrar för nordiskt sam-
arbete, Flemming Møl-
ler Mortensen och Anna 
Hallberg. Regeringarna 
kommer inom kort att 

underteckna avtalet. 

– Under pandemin har vi 
som regeringar tvingats 
göra svåra avvägningar 
som i hög grad påverkat 
livet för framför allt de 
som bor i gränsregio-
nerna. Min förhoppning 
är att det gemensamma 
uttalande vi gör idag 
kan skapa en ökad grad 
av förutsägbarhet för 
medborgare, näringsliv 
och arbetsplatser i Sve-
rige och Danmark, sä-
ger Anna Hallberg, i ett 
pressmeddelande.

Dessutom beslutades 
att länderna ska ha nära 
kontakt i händelse av att 
något land har behov av 
att införa inreserestrik-
tioner. På mötet enades 
också ministrarna om att 
fortsatta förhandlingar 
om skattereglerna i Öre-
sundsavtalet ska hållas. 
Onsdagens möte hölls i 
Malmö inom ramen för 
Greater Copenhagen 
Task Force.

Info Express
Källa: News Øresund

Danmark och Sverige överens 
om att freda transittrafiken till 
Bornholm och Köpenhamns 
flygplats i kristider

Foto: News Øresund 

■ När det blåser mycket i norra Tyskland stängs många 
danska vindkraftverk tillfälligt av. Ett avtal mellan tyska 
köpare av dansk vindkraftsel och danska vindkraftsägare 
innebär att när det uppstår överskott av el i norra Tyskland 
utgår en ersättning för en tillfällig nedstängning av danska 
vindkraftverk. Ersättningen är så hög att det inte är lön-
samt att i stället sälja den gröna elen till Norge eller Sverige. 
Enligt uppgifter till Danmarks Radio har de tyska köparna 
under de senaste två åren betalat mer än en halv miljard 
danska kronor för att stänga danska vindkraftverk när det 
blåser mycket i norra Tyskland. Nedstängningen motsvarar 
den mängd ström som 300 000 hushåll förbrukar varje år.

Lantbrukaren och vind-
kraftsägaren Kristian 
Lundgaard-Karlshøj be-
rättar för Danmarks Ra-
dio att han får ett SMS 
varje gång hans vind-
kraftsverk stängs och 
ersättning för detta är på 
väg från Tyskland in på 
hans bankkonto. Ener-
giavtalet med Tyskland 
slår fast att de dagar de 
blåser så mycket i norra 
Tyskland att de inte kan 
ta emot dansk el så får de 
danska vindkraftsägarna 
ersättning för att istäl-
let tillfälligt stänga av 
sina vindkraftverk. An-
ledningen är att det inte 
finns tillräcklig ledning-

skapacitet att sända den 
danska elen vidare från 
norra till södra Tyskland. 
De tyska bidragsreglerna 
säger att de tyska vind-
kraftverken ska använ-
das så mycket möjligt. 
Statistik från statliga 
danska Energinet visar 
att danska vindkraftsä-
gare under de senaste två 
åren fått mer än en halv 
miljard danska kronor 
från Tyskland för att låta 
vindkraftverk stå stilla.

Energinet vill nu att de 
danska vindkraftverken 
fortsätter att snurra även 
när det råder överskott i 
Tyskland. Det skulle ge 

en ytterligare produktion 
av grön el som räcker till 
300 000 hushålls årsför-
brukning.
– Vi synes simpelthen, 
det er uholdbart at stop-
pe vindmøllerne i en tid, 
hvor vi mere end nogens-
inde har brug for al den 
vedvarende energi, vi 
overhovedet kan få ind 
i energisystemet, säger 
Energinets vicedirektör 
Jeppe Danø till Dan-
marks Radio.

Men vindkraftsägarnas 
int resseorganisat ion, 
Green Power Denmark, 
vill inte ändra på de 
tyska energiavtalen. De 

Tyska avtal gör att dansk vindkraft tillfälligt stängs 
vid hård blåst istället för att exportera grön el till 
Sverige och Norge

vill ha kvar rätten att 
göra bästa möjliga affär 
även om det innebär att 
vindkraftsverk tillfälligt 
stängs ned. På sikt menar 

det att problemen löses 
genom utbyggda elled-
ningar i Tyskland samt 
en omställning av dansk 
transport- och värmesek-

tor så att den inhemska 
efterfrågan på vindkraft-
sel ökar. 

Info Express
Källa: News Øresund

 Foto: News Øresund

■ Från den 1 juli kom-
mer det inte vara nöd-
vändigt att uppge ålder 
vid en jobbansökan i 
Danmark. Danska Folke-
tinget har beslutat om en 
lag som gör det förbjudet 
för arbetsgivare att kräva 
uppgifter om ålder. Med 
lagstiftningen vill ar-

betsmarknadsministern 
minska problemen med 
att äldre jobbsökande 
väljs bort redan vid för-
sta screening på grund av 
födelsedatum.
– Vi ska göra vad vi kan 
för att undvika att senio-
rer känner sig diskrimi-
nerade och upplever att 

de blir bortvalda uteslu-
tande på grund av deras 
ålder. Det är inte bara 
olagligt, det är också 
jättedumt i en situation 
där företagen saknar ar-
betskraft, säger arbets-
marknadsminister Peter 
Hummelgaard i ett press-
meddelande.

 Foto: News Øresund

Priserna på drivmedel, el och livsmedel ökar fortfarande i snabb takt på båda sidor om Öresund inflationen är högre än på över 30 år i både Sverige och Danmark. I Sverige 
uppmättes inflationen till 6,1 procent och i Danmark till 5,4 procent i mars jämfört med samma månad ifjol. I bägge länderna påverkades inflationen framför allt av fortsatt 
höga priser på el och drivmedel samt allt högre livsmedelspriser. Det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån och Danmarks statistik. (News Øresund)

Högsta inflationstakten på över 30 år i 
både Sverige och Danmark

Info Express Info Express
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EU bekämpar könsbaserat våld

De flesta EU-länder har 
lagar för våld mot per-
son på grund av kön el-
ler sexuell läggning men 
det saknas fortfarande 
ett gemensamt regelverk 
och gemensamma lös-
ningar. Därför har EU 
upprepade gånger krävt 
att regelverken stärks.

Framför allt kvinnor och 
flickor utsätts men även 
LGBTIQ+-personer och 
män utsätts. Effekterna 
sträcker sig långt utö-
ver de personer som är 
omedelbart berörda – of-
fer och förövare – och 
drabbar familjer, social 
samhället och samhället 
i stort.

EU vill införa speci-
fika straffregler för 
könsbaserat våld
Parlamentsledamöter 
underströk för EU-kom-
missionen i september 
behovet av att göra köns-
baserat våld brottsligt 
under en gemensam eu-
ropeisk lag. Vilket skulle 
innebära gemensamma 
rättsliga definitioner, ge-
mensamma standarder 
och gemensamma mini-
mistraff genom hela EU.

Initiativet följer efter ett 
upprop från februari, 
då parlamentet begärde 
EU-direktiv för förhin-
drandet och motverkan-
det av alla former av 
könsbaserat våld. Le-
damöter begärde också 
EU-protokoll för köns-
baserat våld i krissitu-
ationer för att bekämpa 
problemet och stödja 
offren.

– Socialtjänster och 
sjukvård för offer borde 
också inkluderas i pro-
tokollet som livsnödvän-
diga tjänster i varje EU-
land, sade en ledamot.

Partnervåld i 
vårdnadstvister
Uppskattningsvis 22 
procent av alla kvinnor 
i EU har upplevt fysiskt 
och/eller sexuellt våld av 
en nuvarande eller tidi-
gare partner och 43 pro-
cent har upplevt psykiskt 
våld. De flesta av dessa 
brott rapporteras dock 
aldrig.

Våld i hemmet, som 
ökade under pandemin, 
påverkar hela familjen. 
I oktober 2021 efterlyste 
parlamentet brådskande 
åtgärder för att skyd-
da offer, bland annat i 
vårdnadstvister, där våld 
misstänks. Dessa utfråg-
ningar bör genomföras 
i en barnvänlig miljö av 
utbildad personal. Le-
damöterna uppmanade 
också EU-länderna att 
hjälpa offren att uppnå 
ekonomiskt oberoende 
och på så vis underlätta 
för dem att lämna krän-
kande och våldsamma 
relationer.

Vid plenarsessionen i 
april 2022 uppmanade 
ledamöterna kommis-
sionen att föreslå gemen-
samma EU-riktlinjer för 
att skydda barns rättig-
heter i civilrättsliga, ad-
ministrativa och famil-
jerättsliga förfaranden. 
Enligt ett betänkande 
bör utfrågningen av barn 
alltid genomföras av en 
domare eller en utbildad 
expert. Detta för att sä-
kerställa att påtryckning 
inte utövas, ens från 
föräldrarna. Ledamö-
terna uppmanade också 
EU-länderna att vidta 
åtgärder för att koppla 
samman brottmål och 
civilmål i syfte att för-
hindra eventuella diskre-
panser mellan olika rätts-
liga beslut som kan vara 
skadliga för barn.

Motverkade av sexu-
ella trakasserier och 
övergrepp via nätet
Covid-19 pandemin har 
lett till en dramatisk ök-
ning av våld mot kvinnor 
på sociala medier och på 
nätet generellt. I decem-
ber 2021 begärde leda-
möter att EU skulle anta 
en gemensam definition 
av könsbaserat våld på 
nätet. De ville också 
göra nätvåld straffbara 
samt sätta överensstäm-
mande minimum och 
maximumstraff över 
hela EU. Uppmaningen 
bygger på en rapport om 
digitala trakasserier från 
2016.

Bland de åtgärder som 
borde bli straffbara, 
listar parlamentet tra-
kasserier, nät-stalking, 
integritetskränkande, 
inspelandet och delandet 
av bilder över sexuella 

övergrepp, spioneri ge-
nom användandet av ap-
par, hot om våld, näthat, 
uppmaning till själv-ska-
da, olagliga tillgång till 
sociala mediekonton, 
brytandet av domstols-
beslut och trafficking.

Istanbulkonventionen
Europarådets konven-
tion om bekämpningen 
av våld mot kvinnor och 
våld i nära relationer har 
snart nått sitt slutskede. 
Samtliga EU-länder har 
undertecknat konven-
tionen men vissa med-
lemsstater har ännu inte 
ratificerat konventionen.

Om vissa länder fort-
sätter att blockera för-
slagets ratificering, har 
parlamentet välkomnat 
kommissionen intention 
att lägga fram förslag 
för att uppnå konventets 
målsättningar.

Europaparlamentet 
arbetar för att stoppa 
könsstympning
Europaparlamentet har 
antagit flera lagar och 
resolutioner för att eli-
minera kvinnlig köns-
stympning runt om i 
världen. Även om utö-
vandet är olagligt - och 
i vissa länder straffbart- 
har man beräknat att 
cirka 600,000 kvinnor i 
EU har blivit utsatta för 
könsstympning och yt-
terligare 180,000 flickor 
löper hög risk att utsättas.

EU prisar arbete mot 
könsstympning och 
sexuellt våld
2019 var the Restorers - 
5 studenter från Kenya 
som utvecklat en app 
som hjälper flickor som 
har utsatts för köns-
stympning grupp - en av 
finalisterna för Europa-
parlamentets Sacharov-

pris för yttrandefrihet

Den kongolesiska gyne-
kologen Dr Denis Muk-
wege fick Shakarovpri-
set för hans arbete med 
tusentals överlevare av 
gruppvåldtäkt och bru-
talt sexuellt våld i den 
demokratiska republiken 
Kongo.

Kvinnor är mest 
drabbade
Enligt en undersökning 
som gjordes 2014 har var 
tredje kvinna över 15 i 
EU upplevt fysiskt och/
eller sexuellt våld. Över 
hälften har blivit sexu-
ellt trakasserade och i 1 
av 5 fall är förövaren en 
partner.

Info Express
hello@infoexpress.se

Källa: Europaparlamentet

Bild: Pixabay

■ Könsbaserat våld och våld i hemmet, särskilt mot kvinnor och flickor, fortsätter att vara ett vanligt förekommande 
problem i Europa. EU arbetar för att sätta stopp för det.

Info Express Info Express

■ EU bidrar till bättre folkhälsa genom att finansiera åtgärder och 
stifta lagar som rör till exempel livsmedel, sjukdomsbekämpning, 
luftkvalitet osv.
Varför behövs hälsopoli-
tik på EU-nivå?

Det är EU-länderna själva 
som bär huvudansvaret för 
att organisera och ge sina 
medborgare tillgång till 
hälso- och sjukvård och so-
cialförsäkring. EU:s roll är 
att komplettera och stödja 
medlemsstaternas arbete 
med att förbättra folkhäl-
san, minska hälsorelatera-
de orättvisor och gå mot ett 
mer socialt Europa.

Utvecklingen på arbets-
marknaden och den fria 
rörligheten för personer 
och varor på den inre 
marknaden innebär att 
folkhälsofrågorna behöver 
samordnas. EU:s folkhäl-
sopolitik har hjälpt länder-
na att samla sina resurser 
och ta itu med gemensam-
ma utmaningar som till ex-
empel antimikrobiell resi-
stens, kroniska sjukdomar 
som kan förebyggas och 
en befolkning där andelen 
äldre blir allt större.

” En hög hälsoskydds-
nivå för människor ska 
säkerställas i all unions-
politik och alla unionsåt-
gärder.”

Artikel 168 i fördraget 
om Europeiska unionens 
funktionssätt
Rättslig grund för EU:s 
folkhälsopolitik

EU utfärdar rekommen-
dationer och har lagar och 
standarder för att skydda 
människor, vilket omfat-
tar produkter och tjänster 
inom hälso- och sjukvård 
(t.ex. läkemedel, med-
icintekniska produkter 
och e-hälsa) och patienter 
(regler om patienträttighe-
ter vid gränsöverskridan-
de hälso- och sjukvård).
Coronavirus
Under Covid19-krisen har 
EU arbetat tillsammans 
med medlemsländer för 
att förstärka de nationel-
la sjukvårdssystemen och 
begränsa spridningen av 
viruset, genom att tryg-
ga tillgång till personlig 
skyddsutrustning och 
medicinsk utrustning över 
hela Europa genom att 
mobilisera resurser, stödja 
forskning och innovation 
för effektiva behandlingar, 
samordna bestämmelser 
för resande samt genom 
att granska distributionen 
av vaccin.

Sedan pandemin startade 
har arbete hemifrån ska-
pat många utmaningar för 
arbetstagare när det gäller 
att organisera arbetstiden, 
få balans mellan arbete 
och fritid och att må bra. 
Enligt en undersökning 
om pandemins effekter på 

den mentala hälsan som 
parlamentets jämställd-
hetsutskott beställt har 
trycket på balansen mel-
lan arbets- och familjeliv 
orsakat ångest, särskilt 
bland kvinnor.

Förstärkt EU-folkhälso-
program
Hälsoinsatser finansieras 
genom EU:s folkhälso-
program, som uppmunt-
rar samarbete och främjar 
strategier för god hälso- 
och sjukvård.

Utbrottet av coronaviru-
set har visat på behovet 
av att EU-länderna bättre 
samarbetar och samord-
nar i tider av kris. I en 
resolution om den ekono-
miska återhämtningen har 
ledamöterna krävt att ett 
nytt självständigt EU-häl-
soprogram skapas. Som 
ett svar på Europaparla-
mentets uppmaning före-
slog kommissionen att ett 
nytt program på folkhäl-
soområdet, ”EU för häl-
sa”, inrättas. Parlamentet 
godkände programmet i 
mars 2021. Programmet 
som omfattar 5,1 miljar-
der euro har som syfte 
att fylla de luckor som 
pandemin blottlagt och 
förbättra EU:s krishan-
teringsförmåga, liksom 
att främja innovation och 
investeringar inom sjuk-
vårdssektorn.

Det ny ”EU för hälsa”-pro-
grammet fokuserar på tre 
huvudprioriteringar
• Skydda människor från 
allvarliga gränsöverskri-
dande hälsohot
• Göra läkemedel och 
medicinsk utrustning till-
gängligt och prisvärt
• Stärka sjukvårdssystem 
och vårdanställda

Andra hälsofonder ingår 
i Europeiska socialfon-
den+ (ESF+), forsknings-
programmet Horisont 
Europa, EU:s samman-
hållningspolitik och Eu-
ropeiska fonden för strate-
giska investeringar.

Läkemedel och medicin-
tekniska produkter
EU reglerar godkännan-
de och klassificering av 
läkemedel genom det 
europeiska nätverket 
för läkemedelstillsyn, 
ett partnerskap mellan 
Europeiska läkemedels-
myndigheten, nationella 
tillsynsmyndigheter och 
Europeiska kommis-
sionen. När de godkän-
da produkterna väl är på 
marknaden fortsätter de 
att övervakas med avseen-
de på säkerhet.

I januari 2022 gav par-
lamentet sitt stöd till en 

provisorisk överenskom-
melse med rådet från för-
ra året om att utöka befo-
genhe
terna för EU:s läkeme-
delsmyndighet. Det kan 
medföra bättre krisbered-
skap och -hantering för 
mediciner och medicinsk 
utrustning.

Det finns särskilda 
EU-regler för läkemedel 
för barn, sällsynta sjuk-
domar, avancerad terapi 
och kliniska prövningar. 
EU har också regler för 
att bekämpa förfalskade 
läkemedel och se till att 
handeln med läkemedel 
kontrolleras.

Under plenarsessionen i 
november 2021 lade Euro-
paparlamentet fram en rad 
rekommendationer för att 
uppdatera EU:s läkeme-
delslagstiftning. Ledamö-
terna krävde läkemedel 
till överkomliga priser, att 
förebygga brist och en kli-
matneutral industri.

För att hålla jämna steg 
med den vetenskapliga 
utvecklingen, förbättra 
säkerheten och garantera 
bättre insyn godkände le-
damöterna 2017 regler för 
medicintekniska produk-
ter, såsom hjärtventiler 
och laboratorieutrustning, 
samt medicintekniska 
produkter för in vitro-di-
agnostik, .

Reglerna för användning 
av medicinsk cannabis 
varierar mycket mellan 
EU-länderna och därför 
vill parlamentet se en 
EU-omfattande strategi 
och vetenskaplig forsk-
ning med tillräckliga an-
slag under 2019.

Hälso- och sjukvård 
utomlands
Det europeiska sjukför-
säkringskortet gör att 
människor som bor i EU 
får tillgång till medicinskt 
nödvändig, offentlig sjuk-
vård under en tillfällig 
vistelse – oavsett om det 
gäller en affärsresa, se-
mester eller utlandsstudier 
– i alla EU-länder, Island, 
Liechtenstein, Norge och 
Schweiz. Nödvändig sjuk-
vård ska erbjudas på sam-
ma villkor och till samma 
kostnad (gratis i vissa län-
der) som för personer som 
är försäkrade i det landet.

Främja hälsa och 
bekämpa sjukdomar
EU arbetar för bättre häl-
sa och för att förebygga 
sjukdomar på områden 
som cancer, psykisk hälsa 
och sällsynta sjukdomar, 
och ger information om 
sjukdomar via Europe-
iska centrumet för före-

Bättre folkhälsa: Vad gör EU?
byggande och kontroll av 
sjukdomar (ECDC).

Cancer
Att bekämoa cancer har 
alltid varit en prioritering 
för EU. EU investerar i 
forsknings- och utbild-
ningsprogram, antar lag-
stiftning och kompletterar 
medlemsländernas insatser 
genom utbyte av informa-
tion och goda exempel. 
EU-kommissionen presen-
terade en ambitiös hand-
lingsplan “Europas plan 
mot cancer” i februari 2021. 

Tobak
Toba k skon su mt ione n 
orsakar nästan 700 000 
dödsfall varje år i EU. 
EU:s uppdaterade tobaks-
direktiv, som syftar till att 
göra tobaksvaror mindre 
attraktiva för ungdomar, 
började tillämpas 2016. 
I rådets rekommenda-
tion om rökfria miljö-
er från 2009 uppmanas 
EU-länderna att skydda 
människor från att ut-
sättas för tobaksrök på 
offentliga platser och på 
arbetet.

Sällsynta sjukdomar
Omkring 30 miljoner eu-
ropéer lever med sällsynta 
och svåra sjukdomar. För 
att hjälpa till med diag-
noser och behandlingar 
inrättade EU 2017 de euro-
peiska referensnätverken. 
De 24 befintliga virtuella 
nätverken sammanför spe-
cialister från olika länder 
som arbetar med olika frå-
gor, till exempel patientsä-
kerhet och förebyggande 
av antimikrobiell resistens.

Antibiotikaresistens
Antimikrobiell resistens 
är på uppgång på grund 
av överanvändning av 
antibiotika, felaktigt bort-
skaffande av läkemedel 
och brist på utveckling av 
nya ämnen. Den orsakar 
omkring 33 000 dödsfall 
per år i EU. EU:s hand-
lingsplan mot antimikro-
biell resistens från 2017 
syftar till att främja ökad 
medvetenhet och bättre 
hygien samt till att sti-
mulera forskning. En ny 
förordning om veterinär-
medicinska läkemedel an-
togs 2018 för att begränsa 
användningen av antibio-
tika inom jordbruket och 
stoppa spridningen av 
resistensen från djur till 
människor.

Vaccin
Flera EU-länder tvingas 
hantera utbrott av sjukdo-
mar som kan förebyggas 
genom vaccination, t.ex. 
mässling. Detta beror på 
otillräcklig vaccinations-
täckning. I en resolution 
som antogs 2018 efterlys-
te ledamöterna en bättre 
anpassad tidsplan för vac-
cinering i Europa, ökad 
insyn i produktionen av 
vacciner och gemensam-

nare godkännandeförfa-
rande.

Eftersom fler och fler kon-
sumenter köper ekologis-
ka livsmedel uppdaterade 
EU 2018 sina regler om 
ekologiskt jordbruk för att 
få till stånd strängare kon-
troller och bättre förebyg-
gande av kontaminering.
  I maj 2020 föreslog 
EU-kommissionen en ny 
strategi för hållbara livs-
medel som syftar till att 
trygga tillgången på säker, 
näringsriktig och hälso-
sam mat.

En sund arbetsmiljö
I EU-lagstiftningen fast-
ställs minimikrav för 
hälsa och säkerhet på 
arbetsplatsen, men med-
lemsländerna får tillämpa 
strängare regler om de 
vill. Det finns särskilda 
bestämmelser om använd-
ning av utrustning, skydd 
för gravida och unga ar-
betstagare. 

För att ytterligare mins-
ka risken för arbetstagare 
att bli sjuka röstade le-
damöter den 17 februari 
2022 igenom en uppdate-
ring av EU-reglerna om 
begränsar farliga ämnen 
på arbetsplatsen. De nya 
reglerna utvidgar omfatt-
ningen av direktivet om 
cancerframkallande och 
mutagena ämnen på ar-
betsplatsen till att även 
inbegripa ämnen som 
skadar den reproduktiva 
hälsan.

Den allt äldre arbets-
kraften i Europa och den 
ökande pensionsåldern 
skapar utmaningar för 
hälso- och sjukvårdssys-
temet. 2018 föreslog leda-
möterna åtgärder för att 
behålla och återintegrera 
arbetstagare med skador 
eller kroniska hälsopro-
blem på arbetsplatsen. 
Detta inbegrep att göra ar-
betsplatserna mer anpass-
ningsbara genom att ta 
fram program för kompe-
tensutveckling, säkerstäl-
la flexibla arbetsvillkor 
och ge stöd till arbetsta-
gare, inklusive coachning 
och tillgång till psykolog 
eller terapeut.

Inkluderande samhällen
För att personer med 
f u n k t ionsnedsät t n ing 
ska kunna delta fullt ut i 
samhället godkände par-
lamentet den europeiska 
rättsakten om tillgänglig-
het 2019. De nya reglerna 
ska se till att vardagspro-
dukter och viktiga tjänster 
– t.ex. smarta telefoner, 
datorer, e-böcker, biljett-
försäljning, inchecknings-
automater och bankoma-
ter – är tillgängliga för 
äldre och personer med 
funktionsnedsättning i 
hela EU.

Info Express
hello@infoexpress.se

Källa: Europaparlamentet

ma inköp för att sänka 
priserna.

Renare luft, renare 
vatten
Dålig luftkvalitet är den 
vanligaste miljöorsaken 
till förtida dödsfall i Eu-
ropa. Sedan början av 
1970-talet har EU vidtagit 
åtgärder för att begrän-
sa utsläppen av skadliga 
ämnen. 2016 antogs ett 
nytt direktiv med tuffare 
nationella utsläppsgränser 
för viktiga luftförorena-
re, t.ex. kväveoxider, med 
målet att halvera deras in-
verkan på hälsan jämfört 
med 2005.

Ramdirektivet för vatten 
skyddar EU:s vatten och 
rör alla mark- och ytvat-
ten, inklusive floder, sjöar 
och kustvatten.

Utbredningen av bakterier 
i badvattnet övervakas 
av EU-länderna genom 
badvattendirektivet. EU 
håller också på att se över 
dricksvattendirektivet för 
att ytterligare förbättra 
dr icksvat tenkvaliteten 
och tillgången till dricks-
vatten och samtidigt 
minska det avfall som or-
sakas av konsumtionen av 
buteljerat vatten.

Säkra livsmedel
EU har regler som garan-
terar en hög säkerhetsnivå 
i alla skeden av produk-
tions- och distributions-
processen för livsmedel. 
2017 skärptes de officiella 
kontrollerna i hela livs-
medelskedjan.

Det finns särskilda hy-
gienregler för
• livsmedel av animaliskt 
ursprung,
• kontaminering av livs-
medel (gränsvärden för 
främmande ämnen som 
nitrater, tungmetaller och 
dioxiner),
• nya livsmedel (framställ-
da av mikroorganismer 
eller med en ny primär 
struktur på molekylär 
nivå),
• material som kommer 
i kontakt med livsmedel 
(t.ex. förpackningsmateri-
al och bords- och köksar-
tiklar).
EU har också strikta rätts-
liga ramar för odling och 
saluföring av genetiskt 
modifierade organismer 
som används i foder och 
livsmedel. Europaparla-
mentet håller ett särskilt 
öga på potentiella häls-
orisker och har motsatt sig 
planerna på att godkänna 
nya genetiskt modifierade 
växter, t.ex. sojabönor.

Under 2019 antog Euro-
paparlamentets ledamöter 
ett betänkande om hur 
man kan förbättra den 
hållbara användningen av 
bekämpningsmedel och 
stödde betänkandet från 
det särskilda utskottet 
som förespråkar ett öpp-
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Din kompletta bilskadespecialist i
 Vellinge & Staffanstorp!  

    www.bilskadecentralen.se

Staffanstorp: 046-254 500Vellinge: 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

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, Skor 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

Djäknegatan 2, 211 35 Malmö | Tel: 040 611 67 33 | Mob: 076 167 0444| E-post: info@milano-se.com | Webb: www.milano-se.com

Experter på kemtvätt och 
reparationer av textil, skinn, 
päls, mocka, väskor sömnad.

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

Info Express

BILAR MALMÖ

Reg.nr.TLK58H, E-Deliver, 
Bränsle:El, 0 mil, Automatisk, 2020, 
SWB 4.8, 122 HK 52,5 kwh batteri... . 
Pris: 395.000 SEK
Telefon: 040-55.26.40
E: info@mmcmalmo.se
W: www.mmcmalmo.se

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

Maxus Euniq 5 70kWh 
Batteri / 100% EL

Reg.nr. Maxus Euniq 5 70kWh Batteri 
/ 100% EL , Minibuss 7 säten, Bränsle 
El, Automatisk, 0 MIL, 177HK, ... .
Pris: 529.000 SEK
Tel: 040-55 26 40
E: info@mmcmalmo.se
W: www.mmcmalmo.se

Maxus Euniq - 7 säten MPV

Reg.nr WTS70C, Minibuss 7 säten, 
Bränsle El, Automatisk, 10 MIL, 
177HK, Inkl. Exclusive Paket
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. XPH19N, 2021, SUV, 10 MIL, 
Hybrid el/bensin, Automat, 
Surfy Blue, 1580 cc... .
Pris: 294.900 SEK
Telefon: 040-55 26 40
E: info@mmcmalmo.se
W: www.mmcmalmo.se

Hyundai Kona Advanced 
1.6GDi 141hk HEV 6DCT

72.6KWH 217HK ADVANCED
Reg. nr. EHN76F, EL, Ar 2022, SUV
Automatisk, 0MIL
Pris: 578.600 SEK
Telefon: 040-645 51 33
E: info@mmcmalmo.se
W: www.mmcmalmo.se

HYUNDAI IONIQ 5 RWD 

Reg.nr. KHD99P, 2022, Bensin, 
Halvkombi, Automatisk, 
0 Mil, Intense Blue, 998cc... .
Pris: 251.400 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

STANDARD RANGE AWD Reg.nr 
NOB11Y, Bränsle: El, SUV, 0 MIL,
Automat, 2021,  487 HK ... .
Pris: 774.700 SEK
Telefon: 040-388.230
E: provkm@hedbergs.se
W: www.hedbergs.se

FORD MUSTANG MACH-E

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 YSO610, Diesel, Kombi
Automat, 6 749 MIL, Fyrhjulsdrift, 
Svart, Euro 6, 2017 ... .
Pris: 224.900 SEK
Telefon: 040-388.023
E: provkm@hedbergs.se
W: www.hedbergs.se

FORD MONDEO
2.0 TDCI AWD - 2017

Reg.nr DMW65F, Bränsle: Diesel
Pickup, Automat, Fyrhjulsdrift, 213HK 
Grå, Euro 6 ... .
Pris: 596.220 SEK
Telefon: 040-388.230
E: provkm@hedbergs.se
W: www.hedbergs.se

FORD RANGER
RANGER RAPTOR

Reg.nr SFH452, Diesel, SUV 2.0 
TDCI AWD, 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

Reg.nr DUB427, Bensin, Kombi
Automat, 3051 MIL, Framhjulsdrift, 
Svart, Automat, Euro 6, 2018 ... .
Pris: 279.900 SEK
Telefon: 040-388.023
E: provkm@hedbergs.se
W: www.hedbergs.se

FORD MONDEO
1.5 ECOBOOST

Reg.nr. SEU569, SUV, Bensin, Ladd-
hybrid, 225HK,Automat, 3738 MIL, 
Framhjulsdrift, Vit, Euro 6, 2018 ... .
Pris: 448.800 SEK
Telefon: 040-388.023
E: provkm@hedbergs.se
W: www.hedbergs.se

FORD KUGA
KUGA PLUG-IN HYBRID

HYUNDAI
MAXUS E-DELIVER 3/ 

6.3M3 52.5 KWH/ 100% EL,Reg.nr. 
KNL50M, Transportbil - Skåp, Bränsle 
El, Automatisk, 0 MIL, 2021,  Vit... .
Pris: 469.375 SEK
Tel: 040-55 26 40
E: info@mmcmalmo.se
W: www.mmcmalmo.se

Mercedes

Reg.nr. ZBO533, Pickup, Bensin/85,  
SUV, Manuell, 4647 MIL, 150 Hk, 
2020, Vit, Framhjulsdrift.
Pris: 244.900 SEK
Telefon: 046-312.720
W: www.hedbergs.se
E: lund.forsaljning@hedbergs.se

FORD KUGA
1.5 ECOBOOST FLEXIFUEL

Reg.nr. YWF126, SUV, Diesel,  
Manuell, 6792 MIL, 200Hk, 2021, 
Grön, Framhjulsdrift... .
Pris: 184.900 SEK
Telefon: 046-312.720
W: www.hedbergs.se
E: lund.forsaljning@hedbergs.se

FORD KUGA
1.5 TDCI
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Reg.nr. TOO398, SUV, Hybrid, 0 mil
Automatisk, 180Hk, 2021, Phantom 
Black, Fyrhjulsdriven ... .
Pris: 522.800 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

Maxus Ev80 100% EL

Reg.nr. CJA04L, Transportbil - Skåp, 
Automatisk, 0 MIL, 2019, 56 KWH, 
136HK 100% EL, Silver ... .
Pris: 599.000 SEK
Tel: 040-55 26 40
E: info@mmcmalmo.se
W: www.mmcmalmo.se

Reg.nr. BPX73C, CAB, Bensin, 
365 mil, Automatisk, 2021, 258 HK 
1991 cc, Obsidiansvart metallic... . 
Pris: 529.000 SEK
Telefon: 040-55.26.40
E: info@mmcmalmo.se
W: www.mmcmalmo.se

Mercedes-Benz C 300 
Cabriolet 9G-Tronic 258hk

BILAR LUND

Reg.nr. FCW16D, Kombi Hybrid,  
Automat, 5788 MIL, 187Hk, 2019, 
Grön, Framhjulsdrift... .
Pris: 299.900 SEK
Telefon: 046-312.720
W: www.hedbergs.se
E: lund.forsaljning@hedbergs.se

FORD MONDEO
MONDEO KOMBI HYBRID

Reg.nr. YLK92B, SUV, Bensin,  
Manuell, 0 MIL, 200Hk, 2021, 
Grön, Framhjulsdrift... . 
Pris: 371.400 SEK
Telefon: 042-197210
W: www.hedbergs.se
E: hbg.forsaljning@hedbergs.se

FORD PUMA ST
200HK 2021

Info Express

Maxus Euniq 5 MPV Inkl 
Exclusive Paket 7-Säten

Reg.nr. QXA434, 7-sits, Automatisk, 
10 MIL, 2020, 56 KWH, 177HK 
100% EL, Svart ... .
Pris: 5490 SEK/månad
Tel: 040-55 26 40
E: info@mmcmalmo.se
W: www.mmcmalmo.se

Coupé 2021, Växellåda: Automat, 
Bensin, 2268 mil, 5038 cylindervo-
lym, 450 HK, 2 268 mil, Grå ... .
Pris: 499.900 SEK
Telefon: 040-388.023
E: provkm@hedbergs.se
W: www.hedbergs.se

FORD MUSTANG
MUSTANG GT

Reg.nr. BON193, EcoSport, SUV, 
Bensin,  Manuell, 4 573 mil, 
125HK, Grå... .
Pris: 149.900 SEK
Telefon: 046-312.720
W: www.hedbergs.se
E: lund.forsaljning@hedbergs.se

FORD ECOSPORT
1.0 ECOBOOST
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■ Risken att exponeras för viruspartiklar från covid-19 ökar ju närmare en patient 
man befinner sig, ju mer smitta en patient bär på och om ventilationen är otillräcklig. 
Mätningar av virus i luften på sjukhus som gjorts av forskare vid Lunds universitet ger 
ny kunskap om hur man bäst anpassar vården för att minska risken för smittspridning. 
Förhoppningen är att de internationella riktlinjer som finns inom vården i dag ändras.

I början av coronapande-
min trodde man att smit-
ta främst spreds via stora 
droppar från personer 
med sjukdomssymptom. 
Med tiden förstod man att 
man är som mest smitt-
sam i början av sjukdoms-
förloppet, och inandning 
av luftburet virus visade 
sig vara en viktig smitt-
väg. I de flesta riktlinjer 
bedömdes risken för ae-
rosolsmitta bara finnas i 
samband med särskilda 
vårdsituationer, till exem-
pel då andningsstödjande 
behandling gavs. Även 
om arbetssätten i många 
fall har utvecklats under 
pandemins förlopp har de 
riktlinjer som använts för 
att bedöma smittorisken 
inom vården varit basera-
de på föråldrad kunskap.

– Vi har fått bekräftat 
det vi lärt oss under pan-

demins gång, att det som 
påverkar risken för smitt-
spridning är hur mycket 
virus patienten sprider, 
hur nära man är patienten 
och hur bra ventilation det 
finns i rummet.Däremot 
verkar inte andnings-
stödjande behandlingar 
påverka risken för virus 
i luften. Detta gör att vi 
hoppas att rekommen-
dationerna från WHO 
ändras framöver och att 
vårdprocedurerna anpas-
sas, säger Carl-Johan Fra-
enkel, överläkare och spe-
cialist i infektionsmedicin 
och vårdhygien vid SUS, 
samt forskare vid Lunds 
universitet.

Studien den största i sitt 
slag
Forskare vid Lunds uni-
versitet gjorde under vå-
ren 2020 till våren 2021 
ett stort antal mätningar 

i sjukhusmiljö, främst vid 
Infektionsklinikerna på 
Skånes universitetssjuk-
hus i Lund och Malmö, i 
syfte att få mer kunskap 
om hur covid-19 sprids. 
Studien är den största i 
sitt slag och resultaten har 
nu publicerats i den veten-
skapliga tidskriften Clini-
cal Infectious Diseases.

Mätningar av virus i luf-
ten gjordes i vårdrummen 
hos patienter på intensiv-
vårdsavdelningar och an-
dra vårdavdelningar. En 
viktig faktor i mätningar-
na är att de patienter som 
varit inlagda på sjukhus i 
de flesta fall hunnit bära 
på smittan i en eller två 
veckor innan de blivit så 
sjuka att de varit i behov av 
vård, vilket innebär att de 
inte bär på lika stora mäng-
der virus som patienter 
som nyligen smittats.

Ny kunskap om viruspartiklar i luften kan minska 
smittspridning på sjukhus

Specialbyggda instru-
ment
Mätningarna gjordes med 
instrument som är spe-
cialbyggda för att samla 
in biologiska ämnen från 
luft, och prover togs så-
väl från korridorer och 
allmänna utrymmen som 
inne i patientrummen. 
Totalt samlades 310 pro-
ver in, varav 231 inne i 
patienternas rum. Totalt 
var åtta procent av pro-
verna positiva, och inne 
i patientrummen var den 
siffran tio procent. Orsaken 
till den relativt låga siffran 
är just för att patienterna 
har varit sjuka så länge, så 
de avger inte lika mycket 
virus till luften.
– Vi har tagit en massa 
prover i olika patientsi-
tuationer och mätt hur 
mycket viruspartiklar 
det finns i den insamlade 
luften.  Detta har sedan 

kopplats till hur mycket 
virus patienten har i krop-
pen, hur ventilationen 
ser ut inne i rummet och 
också hur stort avståndet 
är till patienten, berättar 
Sara Thuresson, dokto-
rand i aerosolteknologi 
vid LTH.

Genom mätningarna har 
man kunnat konstatera 
att en förbättrad ventila-
tion, både med en mobil 
enhet med ett så kallat 
HEPA-filter och med hö-
gre inbyggd ventilation, 
tydligt minskar risken för 
luftburna virus.

– Vi tog också prov på oli-
ka avstånd, mindre än en 
meter från patienten, en-
två meter ifrån och mer 
än två meter bort. Risken 
för smitta ökar med 50 
procent för varje av dessa 
kategorier man kommer 
närmare patienten, säger 
Sara Thuresson.

Gamla förställningar om 
smittspridning
Det är numera klarlagt 
att covidsmittan främst 
sprids via små aerosol-
partiklar som innehåller 
virus. Dessa kan både 
finnas kvar i luften under 
många minuter och spri-
das på avstånd större än 
två meter, särskilt i dåligt 
ventilerade miljöer. Par-
tiklarna kan också ta sig 
in i mellanrummen mel-
lan kirurgiska masker el-
ler andningsskydd. Trots 
detta bygger många av 
smittskyddsprogrammen 
på gamla föreställningar 
om smittspridning.

Eftersom man har använt 
de befintliga riktlinjerna 
har man främst använt 
den bästa skyddsutrust-
ningen hos de mest sjuka 
patienterna, de som legat 
i respirator eller fått annat 
andningsstöd.

– Men denna patient-
grupp verkar vara den 
minst smittsamma, i stäl-
let är det nyligen smitta-
de patienter som legat på 
andra vårdavdelningar 
där enklare skyddsutrust-
ning använts som varit 
mest smittsamma, säger 
Carl-Johan Fraenkel.

Riktlinjer behöver ses 
över
Just nu pågår fortsatt 
forskning på hur stor risk 
för spridning det finns i 
väntrum och korridorer, 
där det oftare finns pa-
tienter eller personal utan 
symptom, men som ändå 
kan bära på smittsamt vi-
rus.

– De riktlinjer som vi ar-
betat efter för att bedöma 
risker inom vården behö-
ver ses över. Det har varit 
mycket debatt om myn-
dighetsrekommendatio-
ner både nationellt och in-
ternationellt, och jag tror 
att vår studie kommer att 
bidra till att de internatio-
nella rekommendationer-
na ändras. Även om WHO 
och andra smittskydds-
organisationer erkänner 
aerosolernas centrala roll 
i överföringen av SARS-
CoV-2 bygger fortfaran-
de många aspekter av 
smittskyddsprogrammen 
fortfarande på gamla tra-
ditioner, säger Carl-Johan 
Fraenkel.

Fotnot: Studien har mätt 
genetiskt material (RNA) 
och mängden viruspar-
tiklar, men man vet inte 
om partiklarna har varit 
smittsamma eller inte. 
Dock finns det troligen ett 
samband mellan mängden 

partiklar och smitta.
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Sara Thuresson med den speciella apparatur som användes för att utföra mätningarna. Foto: Kennet Ruona
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■ Det finns mer virus i utandningsluften kring symptomstart 
och när man pratar eller sjunger. Det visar en ny studie från 
Lunds universitet där forskare mätt mängden virus hos personer 
med covid-19. Covidsjuka med virus i utandningsluften smittade 
också fler hushållskontakter under hemkarantän.

I början av covid-19-pan-
demin visade aerosol-
forskare i Lund att sång  
– särskilt högljudd och 
konsonantrik sådan – 
sprider många aerosol-
partiklar och stora drop-
par till den omgivande 
luften. Detta indikerade 
att sång skulle kunna öka 
risken för smittspridning 
av exempelvis covid-19. 
I den studien letade man 
dock inte specifikt efter 
coronavirus, även om det 
togs några enstaka prover 
på insjuknade personer.

Forskningen har nu följts 
upp med en ny studie där 
forskarna har besökt be-
kräftat covidsmittade med 
ett portabelt labb mon-
terat i en lastbil. Där har 

de insjuknade fått andas, 
prata och sjunga i en slags 
tratt kopplad till mätut-
rustning, där man kunnat 
analysera mängden covid-
virus i utandningsluften. 
Resultaten har nu public-
erats i den vetenskapliga 
tidskriften Clinical Infec-
tious Diseases.
– 19 av de 38 personer 
som vi undersökte – 
alltså 50 procent – hade 
covid-positiva utand-
ningsprover, och andelen 
var högst kring sympt-
omstart. För de som haft 
symptom i fem-sex dagar 
kunde vi inte hitta några 
viruspartiklar i utand-
ningsluften, säger Malin 
Alsved, forskare i ae-
rosolteknologi vid LTH.

Dubbelt så många 
smittade
De som undersöktes fick 
först andas i tratten un-
der 10 minuter, därefter 
prata fritt lika länge, och 
avsluta med 10 minuter 
sång. Resultaten visar att 
fler personer spred virus 
i utandningsluften när de 
pratade och sjöng jämfört 
med när de bara andades.

Studien följde också upp 
hur smittan spreds i hus-
hållen hos de medverkande 
personerna. Genom detta 
har man för första gången 
kunnat visa på ett direkt 
samband mellan virus i 
luftburna partiklar (ae-
rosoler) och överföring av 
smitta.
– Det var dubbelt så 

Covidsjuka med virus i utandningsluften smittar fler 
– särskilt om de pratar eller sjunger

många som smittades i 
hushåll där den först in-
sjuknade personen hade 
mätbara virusmängder i 
utandningsluften, jäm-
fört med i de hushåll 
där den först insjuknade 
personen, trots bekräftad 
Covid-19, inte andades ut 
mätbara virusmängder 
i luften, berättar Malin 
Alsved.

Sprider olika mycket 
virus
Det verkar som om oli-
ka personer sprider olika 
mycket smitta via luften, 
vilket antyder att olika 
människor smittar olika 
mycket. Oddsen att hitta 
virus i aerosolprover var 
störst vid symptomdebut 
och minskade för varje 
dag som gick .

– De som spred mest 
hade över 100 gånger 
mer covidvirus i utan-
dade aerosolpartiklar än 
de som hade minst, säger 
Malin Alsved.

Även om hälften av pa-
tienterna hade virus-po-
sitiva utandningsprover, 
är det inte säkert att alla 
prover har smittsamt vi-
rus. Men eftersom de 
flesta hade insjuknat ny-
ligen och att ett positivt 
luftprov också innebar 
ökad risk för hushåll-
skontakter att smittas 
talar det för att dessa per-
soner faktiskt kan smitta 
via luftburna virus. Just 
nu pågår försök för att 
se om man kan infektera 

celler i laboratorium med 
virus från dessa luftpro-
ver, för att visa att de 
innehåller levande smitt-
samt virus, men de resul-
taten är inte klara ännu.

– Med den här forsk-
ningen hoppas vi kunna 
kvantifiera hur smitt-
sam en covidsjuk person 
kan vara, berättar Malin 
Alsved.
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Livsmedelsverket planerar maxgränser för D-vitamin och jod i kosttillskot
■ Vitaminer och mineraler är viktiga att få i sig, men kan vara skadliga i stora mängder. Livsmedelsverket 
vill därför införa maxgränser för två ämnen – D-vitamin och jod – i kosttillskott.

De flesta får i sig tillräck-
ligt med vitaminer och 
mineraler från maten, men 
några grupper kan behöva 
extra tillskott. Livsmed-
elsverket rekommenderar 
exempelvis D-vitamin till 
äldre. Även andra väljer 
ibland att ta kosttillskott. 
Men för stora mängder av 
vissa ämnen under lång tid 
kan vara skadligt för hälsan.

Företag som säljer kost-
tillskott ska alltid skriva 
ut en rekommenderad 
daglig dos på förpackning-
en. Det kan till exempel 
vara en tablett om dagen. 
Livsmedelsverket vill nu 
införa maxgränser för hur 
hög den rekommenderade 
dagliga dosen av D-vita-
min och jod får vara. För 

övriga ämnen införs ingen 
maxgräns.

Dessa två ämnen har valts 
ut för eftersom det finns 
starka vetenskapliga bevis 
för att konsekvenserna av 
att få i sig för höga halter 
kan vara allvarliga. D-vi-
tamin och jod ingår ofta i 
kosttillskott och det finns 
produkter på marknaden 
med väldigt stora mängder.

-  Med de nya maxgrän-
serna blir det säkrare för 
människor som äter kost-
tillskott med D-vitamin 
eller jod eftersom de inte 
riskerar att få i sig för 
mycket av de här ämnena 
av misstag, säger Jan Sjö-
gren, avdelningschef på 
Livsmedelsverket.

Livsmedelsverkets förslag 
om maxgränser ska nu be-
handlas inom EU. Först när 
detta är klart kan Livsmed-
elsverket fatta beslut. Be-
handlingen inom EU vän-
tas ta upp till tre månader. 
Flera andra EU-länder har 
redan liknande maxgrän-
ser. Om förslaget godkänns 
börjar maxgränserna att 
gälla den 1 januari 2024.

Fakta
D-vitamin behövs för att 
reglera kalkbalansen i tän-
der och skelett och jod 
spelar en central roll i krop-
pens ämnesomsättning.

Fisk, ägg och D-vitamin-
berikade livsmedel är vik-
tiga källor till D-vitamin. 
Vi bildar också D-vitamin 

när vi är ute i solen.

Den viktigaste källan till 
jod är joderat salt men det 
finns också i mjölk, ägg, 
fisk och skaldjur. Tre gram 
joderat salt motsvarar re-
kommenderat dagligt intag 
av jod för vuxna.

Algprodukter kan inne-
hålla skadligt höga halter 
jod, vilket framförallt kan 
vara ett problem när man 
är gravid eller ammar. 
För stora mängder D-vi-
tamin under lång tid kan 
leda till för mycket kalci-
um i blodet, kalciuminlag-
ring i njurarna och i värsta 
fall njursvikt. För mycket 
jod kan påverka sköldkör-
teln och leda till rubbning-
ar i hormonbalansen. Om 

den som är gravid får i sig 
för mycket jod kan det på-
verka fostrets mentala och 
fysiska utveckling.

Den som tar flera olika 
kosttillskott som innehåll-
er samma näringsämnen 
löper risk att få i sig för 
mycket.

Så här mycket rekommen-
deras att få i sig totalt från 
både mat och eventuella 
kosttillskott dagligen:

D-vitamin: 10 - 20 µg
Jod: 150 – 200 µg
Den som använder joderat 
salt och äter fisk och D-vi-
taminberikade livsmedel 
får i regel i sig tillräckligt 
med jod och D-vitamin 
från maten.

Föreslagna maxgränser för 
kosttillskott
D-vitamin: 100 µg
Jod: 200 µg
Livsmedelsverkets före-
skrifter (LIVSFS 2003:9) 
om kosttillskott Dnr 
2018/02027

Kosttillskott med jod är 
inte samma sak som jod-
tabletter. Jodtabletter är 
receptfria läkemedel som 
innehåller en mycket hög 
dos jod som endast ska tas 
när det finns en risk för att 
man har utsatts för radio-
aktiv strålning och efter 
uttrycklig uppmaning av 
myndigheterna.

Kosttillskott 
D-vitamin 
Jod
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Här i lastbilen fick studiedeltagarna andas, prata och sjunga i en tratt. 
På bilden sköter Malin Alsved mätutrustningen iklädd skyddsutrustning. 

Foto: Jakob Löndahl
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■ Genom att lägga om och samordna produktionen av el och värme skulle Sveriges energisäkerhet kunna höjas och elnätets sta-
bilitet stärkas. Med omläggningen skulle man också kunna minska användandet av biomassa, vilket skulle vara bra för biodi-
versiteten. Det är slutsatserna i en ny sammanläggningsavhandling från Uppsala universitet.

Säkrare energi med samordnad el- 
och värmeproduktion

– I dag läggs en stor del 
av energiproduktionen 
inom fjärrvärmesektorn 
på värmeproduktion, 
och elen kommer i andra 
hand. I min forskning har 
jag vänt på det. Värme 
går att lagra och spara i 
mycket större utsträck-
ning än el. Om vi priori-
terade behovet av att ba-
lansera elnätet skulle vi 
kunna producera el och 
värme i kraftvärmeverk 
då elbehovet är stort samt 
konsumera el för vär-
meproduktion i värme-
pumpar då det finns god 
tillgång på el. Överpro-
ducerad värme, som det 
saknas direkt behov av, 
lagras i storskaliga vär-
melager till värmekon-
sumtionen under de kalla 
månaderna, säger Svante 
Monie, doktor i teknisk 
fysik med inriktning mot 
byggd miljö, vid Uppsala 
universitet.

K r a f t b a l a n s e r a d e 
tjänster
I sin avhandling beskri-
ver han hur Sverige skul-
le kunna använda fjärr-
värmesystemen till att 
stärka elsystemet med så 
kallade kraftbalanserade 
tjänster. Det vill säga att 
fjärrvärmeanläggningar-
nas produktion justeras 
i realtid utifrån rådande 
elbalans. Med detta men-
as dels produktion av el 
i kraftvärmeverken när 
elproduktion från sol- 
och vindkraft är låg, men 
även konsumtion av el 
när det råder hög tillgång 
på el från dessa. Det här 
förutsätter att fjärrvär-
meproduktionen planeras 

utifrån elbehovet istället 
för utifrån värmebehovet 
som i dag.

– Det finns även en lokal 
aspekt här. I dagsläget 
har vi cirka 500 fjärr-
värmesystem, varav ett 
drygt 100-tal har kraft-
värmeverk som kan pro-
ducera både värme och 
elektricitet. Alla fjärr-
värmesystem är lokala, 
säger Svante Monie.

Urbanisering och ökade 
elektrifiering har gjort 
att till exempel Stock-
holm, Uppsala och Mal-
mö har kapacitetsbrist 
i sina elnät. Vissa tider 
behöver städerna mer än 
vad elnäten kan leverera. 
Fjärrvärmesystem med 
kraftvärmeverk kan fylla 
en viktig kraftförsörjan-
de funktion här, menar 
Svante Monie.

Även på nationell nivå 
finns en funktion att fyl-
la. Exempelvis vid topp-
lasttimmen, den timme 
när elbehovet var som 
störst under 2021, produ-
cerade kraftvärmeverken 
i Sverige endast 34 pro-
cent av sin toppkapacitet.

Storskaliga värmelager
Under hela året produce-
rade fjärrvärmesektorn 
bara cirka 5 procent av 
Sveriges elbehov. Enligt 
våra studier kan det ökas 
till att hela fjärrvärme-
sektorns kapacitet finns 
tillgänglig vid elnätets 
topplasttimme och den 
totala elproduktionen 
dubbleras genom att an-
vända storskaliga vär-

melager som buffert för 
uppvärmningen, säger 
Svante Monie.

Urbanisering och ökade 
elektrifiering har gjort 
att till exempel Stock-
holm, Uppsala och Mal-
mö har kapacitetsbrist 
i sina elnät. Vissa tider 
behöver städerna mer än 
vad elnäten kan leverera. 
Fjärrvärmesystem med 
kraftvärmeverk kan fylla 
en viktig kraftförsörjan-
de funktion här, menar 
Svante Monie.

Även på nationell nivå 
finns en funktion att fyl-
la. Exempelvis vid topp-
lasttimmen, den timme 
när elbehovet var som 
störst under 2021, produ-
cerade kraftvärmeverken 
i Sverige endast 34 pro-
cent av sin toppkapacitet.

Storskaliga värmelager
Under hela året produce-
rade fjärrvärmesektorn 
bara cirka 5 procent av 
Sveriges elbehov. Enligt 
våra studier kan det ökas 
till att hela fjärrvärme-
sektorns kapacitet finns 
tillgänglig vid elnätets 
topplasttimme och den 
totala elproduktionen 
dubbleras genom att an-
vända storskaliga vär-
melager som buffert för 
uppvärmningen, säger 
Svante Monie.

Avhandlingen bygger på 
ett antagande om hur vår 
framtida energiförsörj-
ning ser ut. I modellen 
står vindkraft för 60 pro-
cent (i dag är det 20 pro-
cent) och solenergi för 10 
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■ Kina har försökt att 
förhindra spridningen 
av Covidfall genom att 
begränsa medborgarnas 
rörelsefrihet. Förutom 
detta har stadens 25 mil-
joner invånare svårt att få 
tag på förnödenheter när 
de knappt kan vistas ute. 
Kinas lockdown har hål-
lit på i tre veckor och det 
råder fortsatta restriktio-
ner på rörelser, i skrivan-
de stund. Myndigheterna 
i Shanghai har lättat på 
restriktionerna och pla-
nerar att lätta ännu fler 
restriktioner om antalet 
fall fortsätter att minska. 
Stadens invånare har se-
dan början av mars varit 
med om bland annat osä-
ker tillgång till livsmed-
el, förlust av inkomster 
och andra svårigheter av 
att bo i karantän.

Följden av detta har i 
vissa fall blivit att det 
har lett unika lösningar. 
I ett trapphus i regionen 
har invånare tagit till by-
teshandel och försökt att 
byta till sig olika varor, 
exempelvis hushållspap-
per och toalettpapper 
mot nudlar. Förslag om 
byte sker nästan enbart 
via sociala medier, ex-
empelvis WeChat. By-
teshandeln går till på så 
vis att en person lämnar 
varorna vid dörren och 
tar varorna som ställs 
ut innan personen i frå-
ga hinner fram. När en 
av personerna som ska 
motta varorna och läm-
na några bakom sig är 
framme, lämnar indi-
viden ett meddelande i 

form av ett SMS som sä-
ger att handeln är utförd 
eller genom att ringa på 
grannens dörr. För vis-
sa grupper, exempelvis 
nyblivna mammor, kan 
det vara ett sätt att enkelt 
få tag på förnödenheter 
som mjölkersättning och 
blöjor när en inte tillåts 
gå ut. Byteshandeln ut-
går mer ifrån andras be-
hov - vissa byter till sig 
mat som ris och kött mot 
mjölkersättning, medan 
andra lyckas med att få 
mindre ingredienser som 
vitlök till matlagningen i 
utbyte mot bröd. Andra 
lyckas byta till sig grön-
saker på olika sätt. Näs-
tan ingen använder sig av 
pengar vid byteshandel, 
utan en av de intervjuade 
påpekar att man vill be-
vara goda relationer med 
andra människor och att 
pengarnas betydelse har 
minskat överlag. Det är, 
enligt ett uttalande från 
en av de intervjuade i 
trapphuset, ett sätt att 
kunna känna samhörig-
het med grannarna, trots 
omständigheterna.

Företag och fabriker till-
låts att fortsätta med pro-
duktionen som vanligt, 
men hos exempelvis Tes-
la sover anställda på fö-
retagets kontor. Villkoret 
för att öppna upp företa-
gens produktion igen var 
att fortsätta genom slutna 
system. Även Volkswa-
gen, tillsammans med 
över 660 företag, till-
låts starta produktionen 
vecka 16. Enligt restrik-
tionerna som gäller för 

tillfället har företagen 
haft problem med att vara 
i takt med produktionen. 
Även om restriktioner-
na har lättats och att allt 
fler kan gå ut, blir det 
för vissa svårt att läm-
na huset och få tillstånd 
för att kunna röra sig 
utanför hemmet. Även 
människor som tillåts gå 
ut och innefattas av lät-
tade restriktioner uppger 
till Reuters att de inte kan 
få tillståndet från myn-
digheterna i området att 
kunna röra sig utomhus. 
Den kinesiska hälsomyn-
digheten säger att högsta 
prioritet för Shanghai är 
att prioritera vaccinatio-
nen för de äldre.

Konsekvenserna av nya 
Coronafall i Shanghai 
och åtgärderna som har 
tagits mot smittsprid-
ningen har blivit att lan-
det både exporterar och 

Shanghai - Coronakrisens epicentrum?

importerar varor i olika 
utsträckning till följd av 
pandemin. I stort sett har 
importen minskat och ex-
porten ökat. Andelen im-
porterade varor föll med 
0.1% med föregående år 
i mars och är den första 
nedåtgående trenden se-
dan augusti 2020. Impor-
ten av varor som koppar 
sjönk med 8.8% jämfört 
med oktober föregående 
år. Exporten gick upp 
med 14.7% i mars jämfört 
med tidigare mätningar. 
Eftersom Coronapan-
demin har bidragit till 
störningar i produktions-
kedjor och transporten 
och många förväntar sig 
att handel med Kina på-
verkas ännu mer och blir 
värre under månadens 
gång. Shanghais lock-
down har haft en inver-
kan inte bara personligt 
på regionens befolkning 
utan även på flera stora 

företag. Däribland stora 
företag som Apple (för 
att leverantören Foxconn 
har upplevt störningar i 
produktionskedjan), Toy-
ota och Volkswagen har 
påverkats

av restriktionerna. Det 
är än så länge oklart hur 
störningarna i produktio-
nen kommer att påverka 
utbudet på marknaden 
framöver. Kinas ökade 
import och minskade ex-
port gjorde så att landet 
tjänade drygt 47 miljar-
der dollar i mars jämfört 
med den förväntade sum-
man på 22 miljarder dol-
lar tack vare den minska-
de importen. Det återstår 
att se hur den ekonomis-
ka utvecklingen fortsät-
ter att se ut framöver. På 
grund av kriget i Ukraina 
har den totala efterfrå-
gan på varor från Europa 
sjunkit med 20%, medan 

handeln mellan Kina och 
USA inte led av negativa 
konsekvenser.

Källor:

“Locked-Down Shang-
hai Residents Barter For 
What Money Can’t Buy”, 
Bloomberg, 2022-04-14

“Shanghai prepares to 
ease Covid restrictions 
as factories reopen”, The 
Guardian, 2022-01-19

“China’s imports unex-
pectedly fall as COVID 
curbs convulse trade 
outlook”, Reuters, 2022-
04-13

“Shanghai hopes COVID 
tide turning, with fewer 
cases outside quarantine 
areas”, Reuters,
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procent (i dag mindre än 
1 procent). Svante Mo-
nie tror att vi inom tio 
år kommer kunna se de 
siffrorna, och han jämför 
med Tyskland som redan 
har över 10 procents so-
lenergi, och Danmark 
som har över 50 procents 
vindkraft relativt elkon-
sumtionen.

– Det här är viktigt för 
vår energisäkerhet. Vi är 
tydligt beroende av om-
världens energisystem. 
Kärnkraft exempelvis är 
beroende av import av 
uran. Vindkraftverkens 
konstruktioner är bero-
ende av komponenter, 
till exempel neodym och 
andra sällsynta jordarts-
metaller från Kina. Att 
bättre nyttja inhemska 
möjligheter kan vara en 
del av en säkerhetspoli-
tisk lösning för att mins-
ka beroendet.

Följa elbehovet
Omställningen av driften 
av fjärrvärmesystemen 
till att följa elbehovet 
innebär även att en an-
senlig del av värmepro-
duktionen kommer ske 
via värmepumpar, som 
har använts i stor skala 
i Sveriges fjärrvärme-
system sedan mitten på 
1980-talet. Det skulle 
minska behovet av bio-
massa som bränsle, som 
är det vanligaste bränslet 
i dag i värmeverken. Bio-
massa är en konfliktfylld 
resurs som även används 
inom många andra om-
råden, bland annat kon-
struktion, pappersmassa, 
substitut inom petroke-
mi, batterier, drivmedel 
och kläder. Till fjärr-
värmen används främst 
restprodukter från andra 
verksamheter.

– Det största problemet 

med biomassa är det in-
dustriella skogsbruket 
som försämrar biodi-
versiteten. Skogarna er-
sätts av något som liknar 
trädplantager med en 
ekologisk mångfald lik-
nande en åker. Det här 
påverkar förstås Sveriges 
möjligheter att nå våra 
miljömål, enligt Svan-
te Monie. Nyttjandet av 
biomassa har potentialen 
till att ge negativa koldi-
oxidutsläpp genom koldi-
oxidavskiljning från rök-
gaserna, men lika viktigt 
är att den biomassa som 
används till bränsle an-
vänds så effektivt som 
möjligt, det vill säga i 
kraftvärmeanläggningar 
som producera både el 
och värme, säger Svante 
Monie.
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Schematisk beskrivning av hur de elektriska och termiska energisystemen kan koordineras för att öka systemnyttan. Kraftvärmeverket (CHPbio) samprodu-
cerar el och värme. Överproducerad värme lagras in i ett storskaligt värmelager (PTES). Värmepumpar (heat pump) gör om överproducerad el från sol- och 
vindkraft (Pbal) och eventuell överproducerade värme lagras. CHPwaste står för avfallsförbränning, HOB står för värmepanna (heat only boiler), IWH står 
för industriell spillvärme.  Bild: Svante Monie
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Vilka är Extinction Rebellion och vad är deras mål?
■ Extinction Rebellion, även kallade XR, beskrivs som en rörelse som uppmanar till civil olydnad för att uppmärksamma klimatförändringarna 
och situationens behov av akuta åtgärder. Detta har resulterat i flera protester i olika länder där demonstranter har blockerat vägar, och protesterna 
har spridit sig allt fortare på senare tid. Hur har denna rörelse uppstått, vem eller vilka ligger bakom den och vad är intentionen med dessa 
protester egentligen?

Enligt organisationens 
egen hemsida har Extin-
ction Rebellion tre krav, 
vilka är:

1. Tala klarspråk
2. Agera nu
3. Stärk demokratin

Det första syftar på att de 
vill att regeringen utly-
ser nödläge och på så vis 
aktivt tar ställning till att 
omställningen behöver 
göras genast för att kunna 
undvika ett katastrofsce-
nario gällande de sociala 
och ekonomiska konse-
kvenserna av klimatför-
ändringarna. Det andra 
syftar på att regeringen 
måste agera nu och fatta 
politiska beslut som leder 
till koldioxidneutralitet 
fram tills 2025. Det tred-
je syftar på att organisa-
tionen vill ha ett medbor-
garråd för klimaträttvisa 
som fattar beslut tillsam-
mans med regeringen. På 
hemsidan finns även refe-
renser till “Fossiluppro-
ret” och slagorden “Upp-
ror för allt levande”, samt 
bilder på deras protester. 
Organisationen föresprå-
kar inte våldsamma upp-
ror och vill att demon-
stranterna använder sig 
av icke-våld för att för-
medla budskapet, vilket 
kan vara anledningen till 
varför valet att blockera 
vägar har blivit populärt 
bland många aktivister.

Organisationen har pro-
testerat i London flera 
gånger och har även an-

ordnat protester i Paris 
och Berlin. I Paris har de 
nyligen blockerat väg-
arna under april, med-
an vägar har blockerats 
flertalet gånger i Berlin 
sedan 2020. Även svens-
ka medier har skrivit om 
Extinction Rebellions de-
monstranter och protester 
i Sverige tidigare.

Hur grundades Extinc-
tion Rebellion och vilka 
ligger bakom rörelsen?

Grunden till XR började 
med en mindre kampanj 
mot luftförorening i Lon-
don, “Stop Killing Lon-
doners”. Roger Hallam, 
som undersökte politisk 
aktivism vid samma tid-
punkt, använde tillfället 
för att analysera pro-
testen och se hur civil 
olydnad såg ut i prakti-
ken. Hans förhoppning 
var att det skulle locka 
fler människor och att 
tusentals skulle delta i 
miljöprotester så små-
ningom. Han har sedan 
tidigare varit aktiv med 
en hungerstrejk för att få 
King’s College London 
att upphöra med att an-
vända fossila bränslen, 
en taktik som var fram-
gångsrik. Gail Bradbrook 
har tidigare doktorerat i 
biofysik. Hon var även 
intresserad av den globa-
la uppvärmningen. Brad-
brook har varit inblandad 
i rörelser som uppmana-
de till förändring. När 
dessa rörelser inte hade 
fått genomslag, började 

hon undersöka hur hon 
kunde tillföra menings-
fullhet till aktivismen. 
När både Bradbrook och 
Hallam träffades, disku-
terade dem om klimat-
förändringar och deras 
konsekvenser, vilket i sin 
tur skulle resultera i Ri-
sing Up. Efteråt skulle en 
grupp på ca 15 aktivister 
komma att samlas för att 
starta Extinction Rebel-
lion våren 2018, efter att 
aktivismen utvecklades 
från Rising Up. Arti-
keln från the Guardian 
uttrycker också att man 
ville ena olika politiska 
åsikter för att få en ge-
mensam fråga att driva 
fram om klimatföränd-
ringarna. När gruppen 
väl hade bildats blev den 
mer populär bland med-
elålders akademiker än 
unga människor, men 
efter att flera interna dis-
kussioner fördes kunde 
organisationen enas och 
attrahera fler unga. Rö-
relsens popularitet väx-
te i samband med unga 
människors skolstrejk för 
klimatet. Enligt en under-
sökning som förekommer 
i en artikel från BBC har 
organisationen mest stöd 
bland unga människor i 
åldern 18-24, som hål-
ler med om att strategin 
med att blockera vägar 
är lämplig för att väcka 
uppmärksamhet till rö-
relsen. Av mer än 3000 
människor som har del-
tagit i en enkätundersök-
ning håller 41% av den 
unga målgruppen med 

att det var rätt av aktivis-
terna att blockera vägar. 
Rörelsen uppstod från in-
tresset att uppmärksam-
ma och förhindra stora 
konsekvenser för miljön 
och växte vidare från det-
ta, av vad som framgår 
av demonstranterna och 
grundarna själva.

Internt har XR vid vissa 
tillfällen varit oorganise-
rat. Fall har inträffat då 
aktörer har gått emot vad 
som har beslutats i möten 
och struntat i reglerna om 
civil olydnad som varit 
bestämda sedan tidigare, 
vilket har lett till att det 
har förekommit fortsatta 
oenigheter och handling-
ar som inte alltid varit 
planerade. Det har vid 
upprepade tillfällen även 
inträffat motstridigheter 
mellan de som är för ci-
vil olydnad som att spär-
ra vägar och de som är 
för mer radikala åtgärder 
som att ockupera institu-
tioner och kontor. De se-
nare menar att det är enda 
sättet att dra ytterligare 
mer uppmärksamhet till 
rörelsen medan de andra 
betonar vikten av att inte 
försöka bli för extrema 
och framställa rörelsen 
som hotfull mot andra 
människor.

Kritik mot rörelsen
Det är svårt att komma 
över information om hur 
pengarna från donatio-
ner till Extinction Re-
bellion faktiskt används. 
Svåröverkomlig infor-

mation om donationer 
som inte kategoriseras är 
problematisk, eftersom 
människor som donerar 
exempelvis inte vet hur 
stor andel av deras do-
nation kommer gå till att 
gynna deras fall specifikt. 
Organisationen förlitar 
sig mycket på volontär-
arbete enligt deras egen 
hemsida och det är otyd-
ligt att leta fram informa-
tion om deras budget och 
planering av ekonomin. 
Det står att vissa som 
arbetar för organisatio-
nen får ersättning, men 
det specificeras inte hur 
mycket de får av vad 
som hittills stod på deras 
webbsida och av vad re-
daktionen har kunnat hit-
ta hittills.

Dessutom har rörelsen 
fått kritik för att merpar-
ten av anhängarna man 
hittills har sett är med-
elklass och vita. Med 
det menar kritikerna att 
människor som verkligen 
drabbas av klimatföränd-
ringarna i Asien och Afri-
ka inte får komma till tals 
och berätta om de faktis-
ka problemen de har upp-
levt för att demonstranter 
protesterar och får upp-
märksamheten istället. 
En annan sorts kritik som 
kan riktas mot rörelsen 
är vem det egentligen 
drabbar när vägar block-
eras. Folk med den eko-
nomiska möjligheten att 
bilda barriärer på vägarna 
på sin fritid försvårar för 
människor som har ett 

stort behov av att arbeta 
att ta sig till arbetet, vil-
ket är någonting som inte 
uppskattas av folk i den 
situationen.

Avslutningsvis är Ext-
inction Rebellion en rö-
relse som ständigt ser 
ut att växa. Aktivismen 
har väckt starka känslor; 
från att evenemang an-
ordnas allt oftare och att 
fler medlemmar ansluter 
sig till att kritiken blir 
skarpare och att fler ak-
tivt försöker motarbeta 
rörelsen.

Källor:
“The evolution of Extinc-
tion Rebellion”, The Gu-
ardian, 2020-04-04
“XR Sverige - Uppror för 
allt levande” Extinction 
Rebellion, 2022-04-17
“Climate change activists 
block central Paris squa-
re”, Reuters 2022-04-16

“What is Extinction Re-
bellion and what does it 
want?” BBC, 2022-04-15

“Environmentalists pro-
test against German 
government’s clima-
te policies” Euronews, 
2021-08-10

“Extinction Rebellion 
blocks German parlia-
ment”, Deutsche Welle, 
2020-10-07
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■ Varje dygn inträffar ett par jordbävningar i Sverige. De flesta är så små att endast instrumenten känner av dem, men ibland sker kraftigare skalv 
som märks över stora områden, berättar Björn Lund, föreståndare för Svenska nationella seismiska nätet, i en film (scanna och se filmen ↓).

– Vi kan få skalv upp 
mot magnitud sex. 5,4 är 
det största som vi är helt 
säkra på, det skedde ut-
anför Kosteröarna 1904. 
Den jordbävningen var 
så stor att det skakade i 
hela södra och centrala 
Sverige, Norge och hela 
Danmark. Och den kän-
des, påstås det, hela vä-
gen bort till Sankt Peters-
burg, säger Björn Lund.

Jordbävningarna beror på 
att de nordamerikanska 
och eurasiska kontinen-
talplattorna glider isär 
mitt i Atlanten och byg-
ger upp spänningar i den 
svenska jordskorpan. När 
de spänningarna hastigt 
ger efter längs en sprick-
zon skakar marken.

Mest jordbävningsaktivi-
tet har vi i Vänerområdet, 
längst Norrlandskusten 
och högt upp i Norrland, 
längst de så kallade post-
glaciala förkastningarna. 
De här förkastningarna 
uppstod vid istidens slut 
då jordskorpan som varit 
nertyngd av ett flera kilo-
meter tjockt istäcke åter 

höjde sig vilket aktivera-
de sprickor i berget med 
jordbävningar som följd.

Men det förekommer 
även jordbävningar i 
Sverige som forskarna 
inte helt kan förklara.

– I Hälsingland har vi de 
senaste 20 åren observe-
rat ett stråk av jordbäv-
ningar som inte riktigt bär 
sig åt som vi tänkt oss. Vi 
vet inte varför de är där. 
Vi ser inga stora deforma-
tionszoner i geologin, till 
exempel. Vi undrar om 
det här  kan vara en dold 
postglacial förkastning 
som fortfarande är aktiv, 
säger Björn Lund.

Med hjälp av 13 tempo-
rära mätstationer som 
installerats i Hälsing-
land sommaren 2021 ska 
Björn Lund och hans 
kollegor nu under de när-
maste tre åren ta reda på 
mer om de här skalven 
och försöka få klarhet i 
vad som orsakar dem.
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Har vi jordbävningar i Sverige?

Björn Lund är föreståndare för Svenska nationella seismiska nätet som registrerar alla jordbävningar i Sverige. Foto/bild: Marcus Holmqvist

■ Halten coronavirus i avloppsvattnet i Göteborg har sjunkit rejält och 
är nu den lägsta på fyra månader. Det visar senaste mätningarna och 
analyserna från Göteborgs universitet.
Pandemivåg fyra har 
varit den hittills mest 
utdragna under coro-
napandemin. I sexton 
veckomätningar i rad har 
halten sars-cov-2 i av-
loppsvattnet i Göteborg 
legat på nivåer motsva-
rande tidigare pandemi-
vågors toppnoteringar, 
eller högre.

Lägsta halten corona i avloppsvattnet på fyra månader

Efterlängtat resultat
– Äntligen verkar det ge 
med sig. Vi ser det lägsta 
värdet av sars-cov-2 på 
länge nu, säger hon, och 
fortsätter:

– Det kan bero på att 
det börjar bli varmare 
och viruset följer sin sä-
songsvariation, som un-
der 2021 då mängden vi-
rus var låg från slutet av 
april till december. För-
hoppningsvis utvecklas 

inga nya varianter som 
kan orsaka svår sjukdom, 
utan viruset kommer att 
sprida sig som ett vanligt 
förkylningsvirus i fram-
tiden.   

Undersökningarna av 
sars-cov-2 i avloppsvatt-
net i Göteborg pågår se-
dan februari 2020. De 
görs av en forskargrupp 
på Sahlgrenska akade-
min vid Göteborgs uni-
versitet i samarbete med 
kommunägda Gryaab 
som hanterar avlopps-
vatten i Göteborg med 
kranskommuner.

Bolaget bistår varje 
vecka forskarna med ett 
prov med samlade dags-
prover av avloppsvatten. 
Gruppen som sedan mä-
ter och analyserar pro-
verna rapporterar direkt 
till smittskydd och vård-
givare i Västra Götaland.

Andra undersökta 
virus
Coronavirus i avlopps-
vattnet påvisar virus- 
och sjukdomsförekomst 
i samhället. Kopplingen 
mellan virus i avlopps-
vattnet och andelen svårt 
sjuka har dock minskat 
successivt i takt med 
att vaccinationsskyddet 
stärkts.

Utöver sars-cov-2 under-
söks halten av norovirus 
GG2 som ger vinterkräk-
sjuka. Enligt de aktuella 
resultaten sjunker hal-
ten norovirus för fjärde 
veckan i rad, en utveck-
ling som följer normal 
säsongsvariation.

Halten av enterovirus 
pendlar på fortsatt rela-
tivt hög nivå. Enterovirus 
kan ge ett brett spektrum 
av symptom från vanlig 
förkylning till inflamma-
tion i hjärtsäcken, hjärn-
hinneinflammation och 
förlamning. Majoriteten 
får dock lindriga sym-
tom.
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Uppgången startade med 
de vattenprover som togs 
vecka 50, den 13-19 de-
cember 2021, följt av en 
toppnotering i proverna 
från vecka 2, den 10-
16 januari 2022. Halten 
coronavirus har sedan 
sjunkit något men ändå 
fortsatt att pendla på 
höga nivåer.

I den nu aktuella mät-
ningen, som bygger på 
prover tagna under vecka 
15, den 11-17 april, har 
det dock sjunkit markant. 
Några garantier för kom-
mande veckor kan själv-
klart inte ges, men lättna-
den hos Heléne Norder, 
forskningsledare och 
mikrobiolog, är påtaglig.

Heléne Norder, Institutionen 
för biomedicin, Sahlgrenska 
akademin vid Göteborgs 
universitet.
Foto: Elin Lindström
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HOROSKOP - MAJ 2022 
Vädur
Inre styrka, spontan energi, självförtroende.
   I maj kommer lusten att träffa nya människor att vakna i 
Väduren. Därför kommer arbetsengagemanget snarare att kliva 
åt sidan, och du ger dig ut på nya upplevelser. Du kan se fram 
emot att träffa många nya människor från olika kulturer som 
kommer att tillföra mycket spänning och en ny världsbild till 
ditt liv. Som de säger, de bästa sakerna är de oplanerade, och 
denna period uppmuntrar direkt till spontana beslut. Gör därför 
det bästa av det och försök göra det som intuitionen säger till 
dig ett tag; du kan uppleva något otänkbar.
   I och med ankomsten av denna månad så kommer energin hos 
Väduren kontinuerligt att öka också. Tack vare det fina vädret 
så kanske du känner dig överväldigad av låg motivation till job-
bet och föredrar att fokusera på din fritid. Försök inte att kämpa 
mot detta eftersom du endast kommer att känna glädje om du 
tillfredsställer dina behov. Om du fortfarande kämpar med din 
karriär, försök att kontakta en kollega som vill tillbringa lite 
tid med dig.
Maj är kärleksmånaden. Om du har en partner så kommer du 
känna mer lust att vara med henne eller honom mer tid. Hur 
som helst om du är singel, tänk på depressionen som kan kom-
ma.
   
Oxen 
Stark och envis, men praktisk och beslutsam.
   Maj väcker i Oxen en enorm önskan efter kärlek och fysisk 
kontakt. Samtidigt kan du den här månaden möta ett överdri-
vet behov av att kontrollera och tillägna dig din partner, vilket 
definitivt inte är önskvärt och tvärtom kan leda till besvikelse. 
Bli därför av med dina ägomässiga tendenser, ge din partner ut-
rymme och njut av stunderna tillsammans. Under denna period 
kommer ny livsenergi att vakna, och nya möjligheter kommer 
att öppna sig för dig i personlig tillväxt, så kör på det och låt dig 
inte avskräckas av någonting.
   Under maj månad kommer Oxen att återfå sitt självförtroende 
i samtliga aspekter i livet tack vare solens påverkan. Därför är 
det en bra tid att gå tillbaka till saker som du tidigare undvikit i 
tron att du inte är tillräckligt bra i dessa. Du kan bli mycket po-
sitivt överraskad denna gång. Du kommer att vara självständig 
och lite egocentrisk, så det blir bättre att ta hand om detta själv.
Denna stjärna ger också människor tendens att kuva och sty-
ra andra personer. En bättre tid att tänka på att uppfostra barn 
kanske inte sker i år. Samtidigt försök att hålla en bra relation 
med dom.
    
Tvillingarna
Kommunikativ och artig karaktär med ett sinne för humor och 
kreativitet.
   Maj kommer främst att fokusera på relationer. Du kommer 
äntligen att hitta harmoni och dina känslor kommer att stabili-
seras. Gradvis kommer förmågan att känna empati med andra 
och anpassa kommunikationen till andras känslor att stärkas. 
Det är därför du kommer att kunna komma tillbaka till din sida 
de som har tagit avstånd från dig under en tid, och ni vill hitta 
en gemensam grund. Under denna tid kommer Tvillingarna att 
vara benägna att bli beroende, så var försiktig med vad du gör 
och om det inte överväldigar dig.
   I maj kommer tvillingarna att försöka kompensera för sin om-
givning, de konflikter de har provocerat under tidigare måna-
der. Tack vare Venus kommer det att gå som smort - det stärker 
dig med tålamod, hängivenhet och osjälviskhet. Men förvänta 
dig inte att klara av att lösa allt med några små söta ord. Vissa 
relationer är helt enkelt för trasiga. Den här planeten kommer 
också att komma ifatt dig när det handlar om pengar. Du kom-
mer ofta att tendera göra stora inköp av saker som du faktiskt 
inte sen kommer att använda. Din omgivning kanske märker av 
detta, och många kommer inte att skämmas för att diskutera din 
dragning med andra personer.   

Kräftan 
Emotionell men mottaglig karaktär, lynnig och avvaktande.
   I maj kommer Kräftan att möta relationsproblem som har 
byggt upp under en lång tid. De små tipsen som du har förbisett 
kommer upp till ytan och förvandlas till allvarligare problem 
och behöver redas ut. Men under denna tid kommer dessa sa-
ker att göra dig trött, och du kommer att vara motvillig. Men 
det är inte nödvändigt att lösa allt på en gång; det är viktigt att 
åtminstone påbörja förändringar steg för steg. Om du inte har 
en partner kommer denna period inte att vara den bästa för att 
etablera nya relationer; använd det mer för att ta reda på dina 
drömmar och behov.
   Under maj månad kommer Mars att påverka alla negativt 
som föddes i detta tecken. Du kommer ha vissa tendenser att ta 
dig runt problemen genom att skjuta upp dem för att lösa dem 
senare.
Å andra sidan kommer din beskyddande instinkt att vara star-
kare än vanligt. Om någon nära dig är hotad, kommer du att 
försvara dem till varje pris, och du kommer inte tveka att an-
vända dig av fysisk våld. Men de av er som försöker att under-
trycka sina känslor kommer bara att uppnå oberättigad ilska.    

Lejonet
Modig, självförtroende, bestämd och öppen är lejonet.
   I maj börjar Lejonet tänka på familjen. Detta kommer att 
åtföljas av en önskan att fördjupa relationen med din partner 
och dina barn. Allt annat under denna period kommer att gå åt 
sidan, och du kommer bara att fokusera på din familj och de-

ras lycka. Detta kommer att göra dig till den perfekta partnern 
och föräldern. Om du inte har en familj än är den här månaden 
den perfekta tiden att träffas och skapa seriösa bekantskaper. 
Ta därför tillfället i akt, gå bland människor, öppna upp för nya 
upplevelser och var dig själv; trevliga stunder väntar dig.
    Maj månad kan vara hektisk för lejonen, särskilt när det 
gäller familjen. Horoskopet indikerar att något livsförändrande 
kan hända. Det kommer att bli en månad fylld av kärlek; det 
är möjligt att det kommer några bra nyheter om någons kom-
mande giftermål eller graviditet. Oavsett om det är du eller nån 
annan familjemedlem som är inblandad, var inte rädd för att 
glädja dig ordentligt.
Sammantaget kommer den här månaden att vara full av lycka 
och harmoni för dig, så du kommer att tendera glömma arbete 
och/eller skola, och istället kommer du att njuta att göra någon 
utomhusaktivitet.
            
Jungfrun 
Försiktig, uppmärksam men intelligent och noggrann är jungfrun.
    Maj kommer att bli en utmanande månad för Jungfrun. 
Speciellt inom karriärområdet finns det många hinder som du 
måste övervinna. Det blir inte lätt, men du kommer att hantera 
det. Med ditt tålamod, som du definitivt inte kommer att sakna 
denna månad, kan du göra mycket och dessutom får du värde-
full erfarenhet som du kan använda senare på jobbet. Men i ett 
förhållande kommer du att kämpa med rädslan för uppriktig-
het, som kan bumerang mot dig senare. Om det är något du inte 
gillar, säg det nu och vänta inte på något.
    I maj kommer jungfruarna att vara under Jupiters starka 
inflytande. Detta kommer att vara ansvarig för din omättliga 
hunger efter ny information. Kurser i saker som du egentligen 
borde ha vetat för länge sedan kan vara precis vad du behöver. 
Dessutom kan nyförvärvad information hjälpa dig att prestera 
bättre än dina kollegor på jobbet.
När det gäller familjen kommer du tendera att behandla alla 
med mycket omtanke och göra allt du kan för att undvika illa 
någon. Men ibland blir det bättre att säga saker direkt och på så 
sätt kan du avsevärt påskynda deras lösningar.     

Vågen
Rättvis, sympatisk, harmoni och intellekt.
     Maj kommer att föra Vågen kärlek och passion i sina liv. De 
av er som är i en relation kan se fram emot att hitta gnistan igen. 
Du kommer att känna att du är nykär, och du kommer att längta 
efter varandra igen. Låt denna stora energi flöda och gå för det. 
Försök att boka en vistelse på hotell orten bara för er två och låt 
inget störa er. Om du är singel, har du en period full av flört och 
sömnlösa nätter framför dig. Din karisma kommer att lysa från 
långt håll, och du kommer att förtrolla nästan alla du bara le på.
    Du kommer att blomstra i alla olika aspekter av livet, tack 
vare Venus. De som är i ett förhållande kommer nu att njuta av 
uppmärksamheten från sina partners, som kommer att känna 
behovet av att ta hand om dem och göra dem lyckliga för alltid. 
Singlarna kommer att njuta av det ökade intresset från det mot-
satta könet, vilket också kommer att öka deras självförtroende.
Se till att ta väl hand om din hälsa, och då särskilt i slutet av 
maj. Du bör minska din alkoholkonsumtion, eftersom nästa 
fullmåne i Vågen kan orsaka vissa hälsoproblem för dina nju-
rar. Om du känner för det, är ett glas vin ok, men det är bättre 
att skjuta upp fester och annat firande tills nästa månad.

Skorpionen 
Observant kämpe, förutseende och empatisk mot andra.
      Maj kommer att vara en tid av kärlek och kärleksrelationer. 
Skorpion kan använda denna vackra tid för att ta dina älskade 
på en semester eftersom det är en unik möjlighet att spendera 
några vackra stunder tillsammans. De som inte har en partner 
kommer att ha en stor chans att träffa den rätta för dem denna 
månad. Det kommer inte att finnas några problem att lösa i maj, 
och ni kommer att kunna njuta av nuet enbart. På grund av det 
kommer ni att utstråla mycket positiv energi, och människor 
omkring er kommer att bli förvånade över det.
      Du kommer att trivas i relationen med din partner under Maj 
månad. Ok med honom / henne utanför staden för en helg eller 
unna er själva att ha en trevlig och avslappnad kväll på något 
spa och bara koppla av. Skorpinjoner som är singlar kommer 
njuta av att gå ut och de kommer att vara mycket älskvärda, 
och ingen kommer att kunna säga nej till dem tack vare Venus 
påverkan.
Du kommer också göra mycket bra från dig på jobbet. Idéerna 
poppar bara upp, och du tar tillfällen som dyker upp och går 
vidare, och du kommer att lyckas. Var försiktig så att du inte 
blir för hänsynslös och självcentrerad.

Skytten 
Målmedveten, energisk och fylld med längtan och ansträngning.
    Maj blir en månad av personlig utveckling för dig. Skyttar 
kommer att vässa alla sina sinnen som hjälper dem att orientera 
sig i alla aspekter av sina liv, särskilt i sina relationer. Du kom-
mer att vara öppen för ny information och nya erfarenheter. 
Det är dock möjligt att du kommer att se lite överkänslig i vissa 
situationer, vilket kan driva din partner bort. Det bästa valet 
för dig är att låta dina känslor flöda fritt och titta på dem noga 
och sedan göra en slutsats. Det kan hjälpa dig att flytta i ditt liv. 
Under denna tid kommer ni att reda ut era prioriteringar och 
mål och följa dem.
    I maj kommer Skyttar, under påverkan av Jupiter, att ha 
överdrivna förväntningar på livet. Du kommer förmodligen att 

förvänta dig maximal uppmärksamhet och ömhet från din part-
ner, men du kan komma att bli besviken. Din partner litar på 
dig och vet att det inte finns något anledning att oroa sig för du 
kan alltid hantera allt själv.
Denna månad är också den perfekta tiden att tänka på dina då-
liga vanor och börja försöka avsluta dem. Även om det kan 
tyckas omöjligt till en början så kommer det säkert att göra dig 
och din bättre sida av dig att utvecklas positivt.

Stenbocken
Konservativa stjärntecken är praktiska, försiktiga, envisa och allvarliga.
     May kommer att väcka självkänsla och starka ambitioner i 
Stenbocken. Du kommer att lyckas göra allt du sätter upp som 
ditt mål, och ingenting kommer att hindra dig. Du kommer att 
njuta av att vara i fokus för andra; du kommer inte att bry sig 
om huruvida människor talar om dig snyggt eller inte; du vill 
bara vara ämnet för deras samtal. Ditt självcentrerade beteende 
kommer att orsaka en dispyt med din nära vän, och du kommer 
att ångra det senare. Det bästa du kan göra denna månad är att 
stänga dig själv i din bubbla och bara fokusera på dina mål. Det 
kommer att vara bra att lägga till lite motion till ditt schema; 
Din kropp kommer att tacka dig senare.
    Under Maj månad kan Stenbockar komma att uppnå sina 
mål lite snabbare. Även om kalenderåret är knappt till hälften 
gången, har du redan uppnått allt du har satt upp som mål för 
detta år just på grund av Mars påverkan. Du kommer att vara 
hård mot dig själv och andra, och om någon konfronterar dig, 
kommer det att leda till otäcka argumenteringar från din sida. 
Men du kommer att bli övertygad om att du har rätt, och du vill 
inte höra andra åsikter heller.
Din enda distraktion från dina framsteg kommer att vara din 
frånvaro av tänkande. På grund av överskottsenergin kommer 
du inte att kunna sitta på ett tag, och du kommer att gå från en 
sak till en annan utan att avsluta den tidigare.

Vattumannen 
Själfull och romantisk med en känsla för experimentering.
    Maj kommer att framkalla några motstridiga känslor i Vattu-
mannen. Du kommer att komma till ett vägskäl i ditt privatliv, och 
du kommer inte att veta vilken väg att gå. Ditt kärleksliv kommer 
att besvära dig mest. Du kommer att börja ifrågasätta om din part-
ner är den rätta, och minnen av din gamla kärlek kommer att börja 
poppa upp, och du kommer att börja jämföra de två av dem. Du 
borde försöka hitta en inre balans och stänga av för lite. Att gå 
en promenad i skogen, frisk luft och lite motion kommer att vara 
bra för dig. Du kommer också att känna dig laddad när du är med 
andra människor så bjuda en av dina vänner för ett glas vin och ha 
kul tillsammans.
      Under denna månad kan det uppstå lite kaos i dina relationer. 
Du älskar och dyrkar din partner, men ändå tenderar du ofta att gå 
tillbaka i tankarna till ditt senaste förhållande och fundera på vad 
du då gjorde fel. Förhållandet med ditt ex är inte det bästa, och du 
vill ändra det.
Du kommer att ha en pålitlig uppfattning om de olika månfaserna. 
Detta kommer också att påverka ditt humör, ditt engagemang i 
arbetet och även din hälsa. Du kommer att vara särskilt utsatt för 
ledsmärtor, och din hud kommer också att vara mer känslig. Tveka 
därför inte att köpa lite bättre kroppslotioner och vitaminer i bra 
kvalitet.
           
Fiskarna 
Blygsam och känsligt stjärntecken, de har stark självuppfatt-
ning och inspiration.
      Under denna tidsperiod kommer du att känna så mycket kär-
lek inuti dig. Det beror på att May kommer att ta fram en hel del 
ömhet och tillgivenhet, som de kommer att sprida runt. Denna 
månad är idealisk för att träffa nya människor och stärka dina 
nuvarande relationer. Tack vare din naturliga charm kommer 
du att locka andra människors uppmärksamhet som kommer att 
känna sig säker med dig. Du har också en fantastisk förmåga av 
medkänsla, så du kommer att vara ett stöd för alla som kommer 
att behöva det. Att hjälpa andra kommer att tillfredsställa er, 
och hjälper er också att reda ut era tankar. Du kanske kommer 
att dra några slutsatser om din relation med din partner.
      Under Maj, som är en månad fylld av kärlek för många, och 
det kommer säkert inte heller att vara annorlunda för Fiskarna. 
Naturligtvis kommer du att vara förtjust, men om din partner 
gör dig besviken, kan det sätt du hanterar detta visa mycket om 
hur din relation är, och som du kanske inte har erkänt för dig 
själv på länge. Därför är det nu ett utmärkt tillfälle att stanna 
upp ett tag och tänka efter på om du är helt nöjd i ditt förhål-
lande eller inte.
Denna period kan också bringa ånger från det förflutna. Du 
borde inte gräva in i detta för djupt, utan hellre se framåt.

        Källa: skyhoroskop.se

Bild: Pixabay

2022                                                                                                                                                                                                                                                                            19                          FRAMTIDEN22 APRIL-21MAJ

■ En forskargrupp vid Lunds universitet har lyckats skapa ett vätgasproducerande 
system med ett järnkomplex som ljusabsorberande färgämne. Den nya upptäckten kan 
bli en viktig pusselbit för storskalig och miljövänlig vätgasproduktion i framtiden.

Vätgas är en mycket ef-
fektiv energibärare som 
kan användas för att 
transportera, lagra och 
tillhandahålla energi. 
Gasen, som består av två 
väteatomer, kan produ-
ceras av många sorters 
energikällor. Problemet 
med dagens produktion 
är att cirka 95 procent 
skapas av fossila bräns-

len, som exempelvis na-
turgas, vilket bidrar till 
stora utsläpp av koldiox-
id. Alternativa tillverk-
ningsmetoder är under 
utveckling, speciellt så-
dana som handlar om att 
sönderdela vatten, pro-
cesser som dock kräver 
stora mängder elektrici-
tet. Men i en ny studie, 
som publiceras i den 

vetenskapliga tidskriften 
Chemical Communica-
tions, har ett forskarlag i 
Lund lyckats hitta en me-
tod som kan möjliggöra 
fossilfri framställning av 
vätgas i stor skala.

– Vi har för första gång-
en lyckats använda ett 
järnkomplex som ljusab-
sorberande färgämne åt 

Forskare har tagit ett första steg mot fossilfri 
vätgasframställning i stor skala

en vätgasproducerande 
katalysator. Lösningen 
var att excitera en elek-
tron med hjälp av ett 
järnkomplex och ljus, sä-
ger Kenneth Wärnmark, 
kemiforskare vid Lunds 
universitet.

Järn producerar mer 
vätgas
Tidigare har så kallade 

fotokatalytiska vätgas-
system fungerat bäst om 
ljusinfångaren har va-
rit en ädelmetall så som 
rutenium eller iridium, 
metaller som är både 
sällsynta och dyra. Att 
en basmetall som järn ef-
fektivt kan användas som 
ljusinfångare kom inte 
som en total överrask-
ning för forskargruppen 
som tidigare har använt 
liknande järnkomplex 
som ljusinfångare i sol-
celler.

– I järnfallet produceras 
vätgasen långsammare 
jämfört med rutenium-
fallet, men den järnba-
serade ljusinfångaren är 
stabil under en längre 
tid och producerar i det 
långa loppet mer vätgas, 
säger Kenneth Wärnmark.

Kan ersätta batterier
Vätgas skulle kunna an-
vändas i förbrännings-
motorer och då endast 
producera vatten som 
avgas. Redan nu används 
gasen i bränsleceller för 
att framställa elektrici-
tet som bland annat kan 
driva elbilar. Nyligen har 
man kunnat visa att vät-
gas kan användas i stål-
framställning i stället för 
koks. Det innebär att tio 
procent av Sveriges kol-
dioxidutsläpp hade kun-
nat försvinna om vätga-

sen framställs fossilfritt. 
Lundaforskarna, som 
nyligen ansökt om patent 
på sin upptäckt, hoppas 
på sikt kunna använda 
den nya lösningen för att 
producera vätgas för att 
driva bränsleceller som 
kan ersätta otympliga 
batterier i större fordon 
så som flygplan och båtar.

– Att knyta vätgasfram-
ställningen till en foto-
katalysator baserat på 
rikligt förekommande 
metaller så som järn 
innebär att vi i framtiden 
skulle kunna producera 
vätgas billigt och i stor 
mängd helt fossilfritt 
med solljus som enda 
energikälla. Det kommer 
att behövas för att nå det 
fossilfria samhället, sä-
ger Kenneth Wärnmark.

Studien, som genom-
förts i samarbete med 
Ångströmlaborator iet 
vid Uppsala universitet, 
publiceras i tidskriften 
Chemical Communica-
tions: ”High Turnover 
Photocatalytic Hydro-
gen Formation with an 
Fe(III) N-Heterocyclic 
Carbene Photosensitiser”
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Jesper Schwarz, Aleksandra Ilic och Kenneth Wärnmark visar upp sitt röda järnkomplex inuti en vätgasballong framför en ljusreaktor. 
På bilden saknas Reiner Lomoth och Catherine Johnson från Uppsala universitet. Foto: Johan Joelsson

■ Litium-svavelbatterier har möjlighet att utmana Li-jonbatteriet genom att mer energi lagras, men hålls tillbaka på grund av 
batteriernas dåliga livslängd. Nu har forskare vid Uppsala universitet lyckats identifiera några av de huvudsakliga flaskhalsarna. 
Studien publiceras i tidskriften Chem.

Litium-svavelbat ter iet 
har mycket som står på 
önskelistan för framti-
da batterier: billiga och 
miljövänliga material, 
större energiinnehåll än 
litium-jonbatterier, och 
de fungerar bra även vid 
mycket låga temperaturer. 
Men de har problem med 
energiförluster och kort 
livslängd.

I en ny vetenskaplig arti-
kel har ett team Uppsal-
aforskare kartlagt vilken 
sorts reaktioner det är 
som begränsar prestandan 
i batteriernas svavelelek-
trod, vilka i sin tur beror 
på vilken strömstyrka 
som tas ur batteriet. Oli-
ka sorts reaktionsproduk-
ter bildas, vilket leder till 
olika former av tillkorta-
kommanden. Ofta uppstår 
en lokal brist på litium i 

delar av batteriet, vilket 
utgör en tydlig flaskhals.

– Det är genom kunskap 
om tillkortakommanden 
som vi kan utveckla nya 
strategier och nya mate-
rial för att förbättra bat-
teriernas prestanda. Det 
handlar om att identifie-
ra de här flaskhalsarna, 
för att kunna ta nästa 
steg. Och det är en svår 
forskningsuppgift i ett 
så komplext batteri som 
litium-svavel, säger Da-
niel Brandell, professor i 
materialkemi vid Uppsala 
universitet och aktiv vid 
Ångström Advanced Bat-
tery Centre.

Kombinerar omfattande 
metoder
Studien bygger på att 
kombinera omfattande 
metoder där olika typer 

av strålningsspridning 
används, röntgenanalys i 
Uppsala, men inte minst 
med neutroner från stora 
forskningsanläggningar. 
Experimenten utfördes 
delvis i Frankrike, men 
kan om några år göras 
också i Sverige när ESS i 
Lund står klart.

– Detta visar på styrkan 
i att kunna använda den 
här infrastrukturen för 
att lösa de materialve-
tenskapliga problem vi 
står inför, säger professor 
Adrian Rennie, professor 
vid institutionen för kemi 
- Ångström, Uppsala uni-
versitet.

– Satsningarna på den här 
sortens instrumentering 
må vara kostsam, men är 
nödvändig för att kunna 
förstå så komplexa sys-

Så kan flaskhalsarna i litium-svavelbatterier 
elimineras

tem som de här batterier-
na utgör. En mängd olika 
reaktioner sker parallellt, 
och material bildas och 
försvinner snabbt när bat-
teriet arbetar.

Studien utfördes i sam-

arbete med forskare på 
Scania.

– Även den tunga for-
donssektorn behöver 
elektrifieras, och inte bara 
personbilar. De måste 
följa med i utvecklingen 

av en rad olika batterier 
som snart kan bli högst 
relevanta, säger Daniel 
Brandell.

Info Express 
hello@infoexpress.se

Källa: Uppsala universitet

Studien utfördes i samarbete med forskare 
på Scania. "Även den tunga fordonssektorn 
behöver elektrifieras, och inte bara person-

bilar", säger Daniel Brandell.
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KONA Electric: 143-147 Wh/km, CO2 0 g/km (WLTP). 
BAYON: 5,3-5,6 l/100 km, CO2 120-127 g/km (WLTP). 
Bilarna på bilden visas med extrautrustning. 
Vi reserverar oss för prisändringar och ev. tryckfel.  
Se aktuella priser och kampanjer på hyundai.se

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

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

Hyundai Center Malmö AB


