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Kommer sjukledighet 
innefatta menstruation 
i fler länder? S.10 
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Skolgatan 6B
223 61 Lund

Tel. 046-188188

Vänligen välj vilken av våra 3 kontor 
som ni vill komma till

Bangatan 17
222 21 Lund

Tel. 046-120888

Vegagatan 1
234 32 Lomma
Tel. 040-413838
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REDO FÖR NÄSTA IONIQ?

Välkomna till oss!

MMC Malmö AB

Agnesfridsvägen 129

213 75 Malmö

Välkomna!

Malmö Hornyxegatan 16, 213 76
Lund Södra vägen 1, 223 55

                                          

De nya flyktingarna
Konsekvenserna av den globala uppvärmningen är många. Torka, stigande havs-
nivåer, alltmer extrema och osäkra väderförhållanden… Men på vilket sätt leder 
klimatförändringar till nya sociala konsekvenser? Kan det förändrade klimatet 
utgöra grunden för en ny migrationsvåg? Vilka hade varit de vanligaste orsakerna 
till att människor hade valt att fly?

En ny typ av ämne som 
klistrar fast sig vid 
stränder och klippor.  S.2
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Denna upptäckt inträffade 
utanför kusten på Tenerife. 
Där fick forskarna syn på 
klumpar av hårdnat tjära 
med små, färgrika frag-
ment av plaster i vattnet 
på stranden Playa Gran-
de. När de började stude-
ra klumparna närmare såg 
de att det var bitar av tjära 
blandat med mikroplaster, 
en blandning av en typ av 
förorening de inte sett se-
dan tidigare. “Plastens när-
varo i miljön är inte längre 
begränsad till mikroplas-
ter eller flaskor i havet” 
framgår ett uttalande från 
Javier Hernández Borges, 
docent i analytisk kemi vid 
ett universitetet La Laguna 
i Tenerife enligt en artikel 
skriven av the Guardian. 
Det var samma forskare 
som kom på termen “plas-
titar” på engelska (ungefär 
översatt till plasttjära). “Nu 
leder det till nya forma-
tioner och i det här fallet 
kombinerar det två stycken 
föroreningar”, uppger han 
till samma källa.

Efter mer än två år efter 
att forskarna har fått syn 

på detta, har denna nya typ 
av förorening förekommit 
i en ny undersökning. En 
forskningsartikel i Scien-
ce Direct redogör att den 
nya typen av förorening 
är ett hot mot miljön på 
kuster för att denna kom-
bination kan klistra sig fast 
vid stenar permanent och 
understryker att man inte 
vet vad konsekvenserna 
av detta blir långsiktigt. 
Plasten i denna typ av för-
orening brukar bestå av 
PET, PE och PP, de van-
ligaste sorterna av plast 
som används. Artikeln 
lyfter vidare fram att plast 
som samlas i marina mil-
jöer kan leda till att gifter 
sprids bland organismer i 
vatten. Djur och fiskar kan 
exempelvis svälja plastbi-
tarna, vilket kan hota eko-
systemet i havet då dessa 
varelser kan råka ut för in-
flammation i vävnader och 
andra typer av skador.

Studien lyfter fler problem 
med havsföroreningen 
som innefattar plast (så-
dant som pyroplast och 
plastiglomerat) enligt the 

Guardian. Det som egent-
ligen leder till den nya 
typen av förorening är 
en blandning av olja och 
skräp bestående av plast. 
När rester från oljespill-
ningar leds till kusten där 
delar av tjära klistrar fast 
sig vid stenar på kusten. 
Senare kommer vågorna 
in med mikroplaster från 
havet och skräpet fastnar 
på tjäran. Allt eftersom 
tiden går hårdnar denna 
blandning, med alla sor-
ters skräp av plast till de-
lar av polyester och nylon 
som blir ihopklistrade med 
tjäran.

Forskarna har även funnit 
blandningen längs med 
kuster på diverse öar bland 
Kanarieöarna, däribland El 
Hierro och Lanzarote. I ett 
fall har de hittat en del av 
området som sträcker ut 
sig över mer än halva om-
rådet som examinerades. 
Forskningsgruppen har 
även kopplat dess närvaro 
med en betydande rutt för 
skepp med oljetankar. Vi-
dare uttrycker Hernández 
Borges att de är “överty-

gade om att detta förmod-
ligen inträffar varsomhelst 
där det finns en kombina-
tion av tjära - vilket olyck-
ligtvis är vanligt förekom-
mande på stränder - och 
mikroplaster”.

Det behövs mer forskning 
för att bekräfta denna för-
orenings inverkan på mil-
jön, men forskarna tror 
att det är en kombination 
av vätkol och mikroplas-
ter som eventuellt läcker 
ut giftiga ämnen och leda 
till villkor som kan få ett 
dödligt utfall för organis-
mer som alger. “På vissa 
sätt kan det blockera el-
ler hämma utvecklingen 
av ekosystemet”, uppger 
Hernández Borges. Upp-
täckten stärker även teorin 
om den globala plastcy-
keln som har växt fram på 
senare år. Den menar att 
plast rör sig genom atmos-
fär, hav och land på ett sätt 
som härmar de naturliga 
processerna som kolcy-
keln. “Det finns forskare 
som pratar om faktum att 
plast är så genomgripande 
att det kan påverka miljön 
på andra sätt. Så om plast 
ger upphov till andra for-
mationer, är det här ex-
tremt viktigt”.

■ En blandning av mikroplaster och tjära, så kallad plastitar på engelska, 
har upptäckts på kuster vid Kanarieöarna, Italien och Portugal. Forskar-
na har hittat på begreppet efter att ha en ny typ av havsförorening som 
de menar kan läcka giftiga kemikalier i havsvatten.

En ny typ av förorening syns till i hav

Enligt nature består mikro-
plaster av flera olika sor-
ters delar och kan delas 
upp på en skala beroende 
på bitens storlek efter dia-
metern. En mikroplast kan 
vara 1 mikrometer men 
vara så stort som 10 mm 
och synas med blotta ögat. 
Gränsen som särskiljer na-
noplaster från mikroplas-
ter ligger på ungefär en 
mikrometer i mått på dia-
metern, enligt en graf som 
framgår i en artikel publ-
icerad av nature. Samma 
källa skriver att mikroplas-
ter kan orsaka olika typer 
av skador beroende på vad 
de är för slags mikroplas-
ter. Vissa längre bitar, som 
är formade likt fiber, kan 
irritera lungorna och luft-
vägarna och vara cancer-
framkallande. Andra större 
mikroplaster kan inverka 
på hormonbalansen i krop-
pen om mikroplasterna 
hamnar i kroppen. Av tidi-
gare studier som har gjorts 
på möss blev resultatet 
att mössen som konsu-
merade mikroplaster fick 
färre avkommor och att 
hanarna tillverkade färre 
spermier. Undersökningar 
har även funnit att mikro-
plaster med en diameter på 
ca fem mikrometer fanns 
kvar i levern hos möss. 

Artikeln lyfter fram att 
studier som har gjorts har 
bekräftat att mikroplaster 
skulle kunna finnas kvar i 
människokroppen, men att 
resultatet inte kunnat fast-
ställas som säkert nog för 
att kunna dra en slutsats. 
Nivåerna av mikroplaster 
och nanoplaster som finns 
i miljön anses vara för låga 
för att ha skadliga konse-
kvenser för hälsan i nulä-
get, men det kan ändras 
framöver. Eftersom antalet 
mikroplaster och nanoplas-
ter som kommer ut i miljön 
stiger (det beräknas stiga 
från ca 188 miljoner ton år 
2016 till 380 miljoner ton 
år 2040), kan även risken 
för hälsoproblem öka.

Bianca M.-Info Express
hello@infoexpress.se

Källor:
“Plastitar: mix of tar and 
microplastics is a new 
form of pollution”, skri-
ven av Ashifa Kassam för 
The Guardian, publicerad  
2022-06-13 
“Microplastics are eve-
rywhere - but are they harm-
ful?” skriven av XiaoZhi 
Lim för nature, 2021-05-04
“Plastitar: A new threat 
for coastal environments”, 
Science Direct 
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Plastmikrofibrer identifierade i den marina miljön. Bild av M.Danny25, via Wikimedia Commons



I Danmark infördes 2002 
hårdare krav för att få lov 
att sammanföras med sin 
partner från ett land utan-
för EU. Det fick tusentals 
danskar att flytta till Sveri-
ge, där reglerna för famil-
jesammanföring var långt 
mer liberala. Varje halvår 
mellan 2003 och 2009 
flyttade 300-350 personer 
från Danmark till Sverige 
med anledning av den in-
förda reformen. Men i stor 
utsträckning valde perso-
nerna, som ofta har kallats 
kärleksflyktingar, att flytta 
tillbaka till Danmark efter 
några år. Det visar en ny 
rapport från SNS, Studie-

förbundet Näringsliv och 
Samhälle, som bygger på 
registerdata i Danmark 
och Sverige.

Rapporten har tagits fram 
för att visa hur inhemsk 
invandringspolitik kan på-
verka flyttmönster där det 
råder rörelsefrihet mellan 
länder, och flyttmönstren 
mellan Danmark och Sve-
rige till följd av den dans-
ka reformen 2002 fungerar 
där som exempel.

Samtidigt kommer fors-
karna fram till att cirka 20 
procent av de inflyttade till 
Sverige valde att flytta till-

baka till Danmark efter två 
år och att cirka 50 procent 
hade återvänt efter åtta år.

I Danmark infördes 2002 
en reform som innebar 
höjda krav för att få lov att 
återförenas med sin part-
ner som kom från ett icke 
EU-land. Kraven var bland 
annat att båda partners 
måste vara över 24 år och 
att den danska partnern var 
tvungen att kunna försörja 
sin utländska partner.

Info Express
Källa: Erik Ottosson – 

News Øresund

FordStore Hedbergs Bil, Hornyxegatan 16, Malmö. Öppet: Mån-Fre 9-18. Lör-Sön 11-15.
Hedbergs Bil, Södra Vägen 1, Lund. Öppet: Mån-Fre 10-18. (STÄNGT I LUND LÖR & SÖN)
Besök oss gärna på www.hedbergs.se eller Facebook!

HELT ELEKTRISKA

FORD MUSTANG 
MACH-E

Bränsledeklaration blandad körning Ford Mustang Mach-E: 16,5-19,5 kWh/100km, CO2: 0 g/km. (WLTP) Miljöklass Euro 6d TEMP. Garanti gäller 5 år eller 10 000 mil. *Baserat på fulladdat batteri. Räckvidd testas enligt WLTP, 
gäller bakhjulsdrift med långdistans-batteri. Faktiskt räckvidd varierar beroende på ett antal faktorer som yttre klimat, körstil, bilunderhåll, batteriålder etc. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.

• Från 3,7 s 0-100 km/h
• eAWD
• Upp till 610 km elektrisk räckvidd*
• Upp till 119 km på 10 min laddning
• OTA uppdateringar
• B&O Sound System
• SYNC 4A infotainment

PRIVATLEASING FRÅN 5 995 KR/MÅN

■ I början av 2000-talet flyttade flera tusen danskar, ofta kallat kärleksflyk-
tingar, till Skåne för att kunna bosätta sig tillsammans med sin partner från 
ett icke EU-land. Det rörde sig om 300-350 personer som varje halvår, mel-
lan 2003-2009, flyttade från Danmark till Sverige, framför allt till Skåne, 
enligt en ny rapport från Studieförbundet Näringsliv och Samhälle.

Öresund: Flera tusen kärleks-
flyktingar flyttade från Danmark 
till Sverige under 2000-talet
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■ Måndagen den 22 augusti 
påbörjade Helsingborgs 
stad ett upputsningsarbete 
i Rosenträdgården, söder 
om Slottshagen. Målsätt-
ningen är att parken ska 
bli ännu trevligare, tryg-
gare och finare. Under ti-
den arbetet pågår med att 
rusta upp Rosenträdgården 
behöver vi hålla parken 
stängd för besökare och 
beräknar att öppna den 
igen våren 2023.

Vi rustar upp och reno-
verar Rosenträdgården 
för skapa en tryggare och 
vackrare historisk park. 
Arbetet innefattar bland 
annat att vi anlägger nya 
planteringar, planterar nya 
träd, renoverar utkikstor-

nen och pergolan, sätter 
upp ny belysning, förbätt-
rar gångvägar och sten-
sättningen i parken.

De stora hästkastanjerna 
i kanten av Rosenträdgår-
den mår dåligt och flera är 
drabbade av kastanjeblö-
darsjukan och kommer att 
ersättas av nya blomman-
de träd. Arbetet på platsen 
kommer att övervakas av 
arkeologer, genom så kall-
ad schaktningsövervak-
ning, eftersom det är en 
historisk plats där vi vill 
vara extra försiktiga när 
vi gräver i marken.
– Rosenträdgården är en 
oas mitt i centrala Hel-
singborg med fantastisk 
utsikt över staden och 

sundet. Den historiska 
parken är i behov av upp-
rustning och det ger oss 
möjligheten att ta ett hel-
hetsgrepp om hela parkens 
gestaltning när vi ändå 
jobbar med platsen, säger 
stadst rädgårdsmästare 
Martin Hadmyr.

– Magnoliorna och pryd-
nadsaplarnas blomning 
är en av höjdpunkterna i 
Rosenträdgården så de, 
tillsammans med rosor-
na, blir självklart fortsatt 
viktiga inslag. Grund-
strukturen i parken med 
de större gångarna blir 
kvar men vi passar på att 
öppna upp parken lite mer 
mot gångstråket med fler 
ingångar och bättre insyn. 

Helsingborg: Rosenträdgården 
rustas upp

Sex partier från både det röda och blå blocket i Köpenhamns kommun vill i budgetförhand-
lingarna ta upp frågan om kommunen ska teckan ett så kallat PPA-avtal om inköp av grön el 
från nybygda vind- eller solkraftverk. Foto: News Øresund

 ■ För att nå målet om en 
CO2 neutral stad vill sex 
partier i det röda och blå 
blocket i Köpenhamns 
kommun att det den dans-
ka huvudstaden tecknar 
ett fast avtal om leverans 
av grön el från specifika 
nyuppförda vind- eller 
solkraftsanläggningar, 
ett så kallat Power Pur-
chase Agreement, PPA. 
Det rapporterar Altinget 
som skriver att Køben-
havns Ejendomme og 
Indkøb, KEID,  har vär-
derat att ett fastprisavtal 

skulle vara det enskilda 
avtal med störst CO2-re-
duktion för kommunens 
samlade inköp. Enligt 
revisionsbyrån KPMG 
väntas ett PPA-avtal ge 
en besparing på mellan 
35 och 50 miljoner dans-
ka kronor i en konser-
vativ bedömning. Idag 
köper Köpenhamn ström 
genom spotbörsen till 
marknadspris. Frågan om 
ett PPA-avtal blir aktuell 
när budgetförhandlingar-
na i september inleds av 
Borgerrepresentationen. 

Enligt Altinget är det 
partierna Radikale, SF, 
Nye Borgerlige, Alter-
nativet, Liberal Alliance 
och Konservative som är 
positiva till en PPA-lös-
ning. Även Venstre och 
Enhedlisten ställer sig 
positiva men vill ha frå-
gan mera belyst och men 
Enhedslisten vill helst in-
vestera i grön elproduk-
tion geom delägda kom-
munala bolaget Hofor. 

Info Express
Källa: News Øresund

Partier i både det röda och blåa 
blocket vill att Köpenhamn 
tecknar fast elavtal om grön el

– Att vi gemensamt disku-
terar lösningar på Europas 
utmaningar är viktigare än 
någonsin. Lund är som årets 
globala klimatstad, nod för 
mänskliga rättigheter i Nor-
den och plats för världsle-
dande forsknings- och inn-
ovationsmiljöer en naturlig 
värdstad för dessa samtal, 
säger Philip Sandberg (L), 
kommunstyrelsens ordfö-
rande in Lund.

Europeisk säkerhetspolitik 
på programmet
EU Days Lund 2022 arrang-
eras av Lunds kommun, 
Lunds universitet, EU-kom-
missionens representation i 
Sverige och Europa Direkt 
Lund i samarbete med ett 
flertal medarrangörer. Mö-
tesplatsen vänder sig till 
offentlig sektor, näringsliv, 
akademi, EU:s institutio-
ner, studenter och allmän-
het för nätverkande och 
kunskapsutbyte. Tema som 
lyfts är bland annat europe-
isk säkerhetspolitik, EU:s 
handelspolitik i krigstider, 
mänskliga rättigheter samt 

den digitala och gröna om-
ställningen.
– Vi har aldrig mött så all-
varliga utmaningar som vi 
gör nu. Det gäller allt från 
den ryska aggressionen till 
att tackla klimatförändring-
en. Samarbete på EU-nivå 
spelar en viktig roll när det 
gäller att hitta lösningar på 
dessa problem. Därför väl-
komnar jag de breda diskus-
sioner som ska föras på EU 
Days Lund-konferensen, 
säger Christian Danielsson, 
chef för EU-kommissionens 
representation i Sverige.

Allmänheten välkommen
Nytt för i år är att allmän-
heten är välkommen båda 
dagarna. Mötesplatsen är 
kostnadsfri.
Den 20 september genom-
förs arrangemanget i Lunds 
universitets aula, i Palaestra 
och på AF-Borgen. Denna 
dag är på engelska.

Den 21 september är det fo-
kus på ungdomsfrågor och 
vänder sig mot studenter, 
skolklasser, ungdomar och 

dig som arbetar med, be-
slutar eller har intresse av 
ungdomsfrågor. Denna dag, 
EU Day Youth, genomförs i 
Lunds universitets aula på 
svenska och kommer även 
att streamas.

Fakta
EU Days Lund arrangeras 
den 20-21 september i LU 
Aula, Palaestra och AF Bor-
gen.
Arrangörer är Lunds kom-
mun, Lunds universitet, 
EU-kommissionens repre-
sentation i Sverige och Eu-
ropa Direkt Lund.
Medarrangörer är Europa-
parlamentet, SIEPS, Mobile 
Heights, DigIT Hub, EU-
RES, MUCF, LSU, Trel-
leborgs kommun, Interreg 
Öresund-Kattegat-Skager-
rak/Tillväxtverket, Trans 
Europe Halles, Centrum för 
Europaforskning, Centre for 
European Studies at Lund 
University, IIIEE.

Info Express
E: hell@infoexpress.se
Källa: Lunds kommun

■ För andra året i rad arrangeras EU Days i Lund, en öppen mötesplats för 
dialog och utbyte av idéer om EU:s och Sveriges framtid. Gemensamma 
europeiska samhällsutmaningar diskuteras sett till hur de påverkar samhälle 
och näringsliv i Skåne och Lund men även i förhållande till hur vår region 
bidrar till Europas framtid.

Europafrågor sätter Lund på 
kartan under EU Days Lund

Bättre luftkvalitet ökar den 
biologiska mångfalden i Malmö

■ Miljöförvaltningen har genomfört en inventering av skyddsvärda mossor och 
lavar i Malmö. Mossor och lavar används som indikatorer för stadens miljööver-
vakning för att kontrollera luftkvalitet och naturvärden. Rapporten visar på stabila 
livsmiljöer för flertalet av de arter som studerats. Anledningen till denna positiva 
utveckling anses bero på att luftkvaliteten i Malmö blir allt bättre.

Inventeringen som ge-
nomförts är en viktig del 
av arbetet med Malmö 
stads miljöprogram. Syf-
tet är främst kopplat till 
programmets nionde mål 
som handlar om ökad bio-
logisk mångfald samt mål 
fem som handlar om att 
hälsofarlig exponering ska 
minska i staden. Mossor 
och lavar är särskilt käns-
liga för luftföroreningar 
då de fångar upp sin nä-
ring från luften. På så sätt 
kan de användas för att ge 
indikationer på luftkvali-
teten.

Undersökningen har även 
genererat större kunskap 
gällande Malmös bio-
logiska mångfald då ut-
vecklingen av hotade och 
skyddsvärda arter har 
följts upp. Drygt 40 arter 
påträffades under inven-
teringen varav flera anses 
vara hotade eller sällsynta 
i Sverige. Flertalet rödlis-
tade och skyddsvärda la-
var har också tillkommit 
sedan föregående invente-
ringar genomförts. Totalt 
noterades 21 nya fynd av 
lavar under inventeringen.

Resultatet tyder på stabi-
la livsmiljöer för arterna 
som omfattades av uppfölj-
ningsarbetet. Bland annat 
har kornskruvsmossan 
konstaterats öka markant 
jämfört med tidigare år 
och påträffades nu på fler-
talet träd i de områden som 
undersökts. Den positiva 
utvecklingen av den biolo-
giska mångfalden i staden 
konstateras vara ett direkt 
resultat av en förbättrad 
luftkvalitet i Malmö.

Info Express
Källa: Malmö stad

Malmö. Foto: David Castor

■ September brukar bjuda 
på många trevliga upple-
velser för barn och vuxna.

Stor konsert på Kul-
turhamnen med bland 
annat Ungdomsskolan 
och band

Upplev Helsingörs Girl 
Guard och Ungdomssko-
lans kör i ett unikt musika-
liskt samarbete på Kultur-

hamnen fredagen den 26.e 
augusti kl. 19.30.

Ett drygt 80-tal ungdomar 
kommer gå upp på scenen 
och spela bandet Queens 
rockklassiker i en gratis-
konsert vid vattnet framför 
Kulturværftet.

Konserten består av två set 
om ca. 40 minuters längd.

Historiens dag i Helsingör
Lördagen den 3:e septem-
ber är det Historiens Dag i 
Helsingör. Det finns en rad 
föreläsningar och stads-
vandringar – och aktivite-
ter för barn och vuxna på 
Shipsklarerergården. Eve-
nemanget äger rum mellan 
11-15, och det är fri entré.

Skördemarknaden på 
Flynderupgår d

Helsingör: Bra upplevelser för barn i september
Lördagen den 10:e sep-
tember kl 11-16 är det 
skördemarknad på Flyn-
derupgård. Kom och var 
med på en trevlig dag.

Stor modelljärnvägsmässa
Lördagen den 10 och sön-
dagen den 11 september 
är det dags igen för årets 
modelljärnvägsträff som  
kommer finnas på Tek-
niska muséet med modell-

järnvägar i alla storlekar.
Miniatyrtågen kommer att 
gå mellan muséets utställ-
ningar, så att alla besökare 
kan uppleva järnvägen på 
nära håll.

Kulturnatten
Då är det dags igen för 
Kulturnatten den 23:e 
september i Hornbæk/
Tikøb och 30 september i 
Espergærde/Helsingør.

Till Kulturnatten kan 
du t.ex. komma in i 
kommunhuset och få en 
rundtur. Klockan 16.45 
och 17.15 är det special-
visningar för barn med 
borgmästare Benedikte 
Kiær och berättaren An-
dré Andersen.
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Vi sätter upp ny belysning 
som fokuserar på pergolan 
men även resten av parken 
för att öka tryggheten på 
platsen, säger Elisabeth 
Möllerström, landskapsar-
kitekt, stadsbyggnadsför-
valtningen.

Det här gör vi
• Vi rustar upp Rosenträd-
gården och de intilliggan-

de ytorna med stor hänsyn 
till parkens historia.
• Vi anlägger nya plante-
ringar, planterar nya träd 
och tar bort några sjuka 
träd.
• Vi förbättrar stentrappor, 
platt- och stenläggningen 
och grusgångarna.
• Vi renoverar utsiktstor-
nen, pergolan, dammen 
och räcken.

• Vi sätter upp ny belys-
ning både i marken och i 
byggnaderna (utsiktstor-
nen och pergolan).
• Vi passar på att dra nya 
vattenledningar för be-
vattningssystem och till 
den lilla dammen.

Info Express
E: hello@infoexpress.se
Källa: Helsingboirg stad

Bild: Oskar Fäldt, Helsingborgs stad



Danmark var 1991 först i 
världen med att bygga en 
havsbaserad vindkrafts-
park. Nu tas ytterligare 
ett steg genom att skapa 
två energiöar som knyter 
samman nya och ännu 
större vindkraftsparker 

och som kan distribuera 
vindkraftsel till flera oli-
ka länder. Enligt två kli-
matavtal från 2020 och 
2021 kommer Bornholm 
att fungera som energiö 
för de nya vindkrafts-
parkerna i södra Öster-

sjön medan det byggs 
en konstgjord energiö i 
Nordsjön cirka 80 kilo-
meter väster om den lilla 
kustbyn Thorsminde på 
västra Jylland. Det är upp-
förandet av den konstgjor-
da ön som Swecos danska 

Svensk teknikkonsult rådgivare när Danmark bygger 
energiö i Nordsjön för vindkraftsel till 10 miljoner hushåll
■  Den svenska teknikkonsulten Sweco uppger i ett pressmeddelande att de har fått i uppdrag att bistå statliga danska Energistyrelsen 
med teknisk rådgivning i samband med design, konstruktion och upphandling av en konstgjord energiö i Nordsjön utanför Jyllands 
västkust. Energiön ska länka samman en ny generation med nya och högre havsbaserade vindkraftverk placerade i flera olika vind-
kraftsparker som ligger så långt ut i havet att de inte syns från kusten. Fullt utbyggd ska vindkraftverken runt energiön i Nordsjön 
generera 10 GW vindkraftsel vilket räcker till 10 miljoner europeiska hushåll enligt Energistyrelsen.

Energiön i Nordsjön kommer att binda samman flera nya stora vindkraftsparker och kunna leverera grön el 
såväl till Danmark som angränsande länder. Illustration: Energistyrelsen

Den konstgjorda energiön i Nordsjön kommer att bygga cirka 80 kilometer väster om Jylland vilket gör att de nya högre vindkraftverk 
som kommer att placeras runt ön inte kommer att synas från kusten. Illustration: Energistyrelsen

Danmark miljardsatsar 
på omvandling av vind-
kraftsel till grönt bränsle
En majoritet i danska 
Folketinget endades i 
våras även om en mil-
jardsatsning på så kallad 
power-to-x, det vill säga 
produktion av grönt fly-
tande bränsle genom om-
vandling av vindkraftsel 
först till vätgas och sedan 
till miljöbränsle. Enligt 
branschtidningen Søfart 
innebär avtalet att en stat-
lig upphandling värd 1,25 
miljarder DKK ska ge-
nomföras för att skapa en 
elektrolyskapacitet på 4-6 
GW fram till 2030. Den 
högre siffran skulle göra 
Danmark till ett av de tre 
största länderna i Europa 
när det gäller att genom 
elektrolys omvandla vind-
kraftsel till vätgas som 
sedan omvandlas till fly-
tande gröna bränslen. I 
Esbjerg har Copenhagen 
Infrastructure Partners 
skapat ett konsortium som 
planerar att bygga Europas 
största Power-to-X-fabrik 
för produktion av grön 
ammoniak. Grön ammoni-
ak kan användas såväl till 
produktion av grön konst-
gödning som produktion 
av grönt fartygsbränsle. 
I Köpenhamnsamarbetar 
Mærsk med Ørsted, DSV, 
Köpenhamns flygplats, 
SAS, DFDS och Köpen-
hamns kommun om upp-
förandet av en power-to-
x-fabrik för produktion av 
grönt bränsle till fartyg, 
flygplan och lastbilar.
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dotterbolag tillsammans 
med underkonsulter ska 
fungera som rådgivare 
till Energistyrelsen. En-
ligt Sweco har avtalet med 
Energistyrelsen ett värde på 
mellan 400 och 600 miljo-
ner danska kronor.

Vindkraftsel till 
10 miljoner hushåll
I ett första steg kommer 
energiön i Nordsjön med 
omgivande vindkraftspar-
kerer producera 3 GW el 
och fullt utbyggd ska den 
producera 10 GW grön el 
vilket uppges räcka till 10 
miljoner europeiska hus-
håll. Energiön ska fungera 
som hamn och servicebas 
för de nya vindkraftspar-
kerna. Genom att energiön 
placeras cirka 80 kilome-
ter från den danska kusten 
innebär det dels att vind-
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Finland, Danmark, Sverige och Norge i topp i Sustainable Development 
Report – men den globala utvecklingen har stagnerat

kraftverken inte kommer 
att synas från land, dels 
hamnar den närmare Stor-
britannien vilket gör att 
vindkraftselen lättare kan 
fördelas mellan flera län-
der. Energiön kommer ef-
ter upphandling att drivas i 
ett partnerskap där danska 
staten ska äga minst 50,1 
procent och privata aktörer 
resten.

Vattenfall stor vindkrafts-
aktör i Danmark
Statliga svenska Vattenfall 
tillhör en av de stora ak-
törerna inom dansk vind-
kraftsproduktion. Enligt en 
sammanställning gjord av 
Dagens Nyheter produce-
rade Danmark under 2019 
vindkraftsel motsvarande 
47 procent av landets el-
förbrukning. Då fanns det 
drygt 6 000 vindkraftverk 
i Danmark vilken kan jäm-
föras med att Sverige under 
2021 hade 4 300 vindkraft-
verk. Under 2019 sysselsat-
te den danska vindkrafts-
branschen drygt 32 000 
heltidsanställda. Danmark 
har varit ett föregångsland 
när det gäller tillverkning av 
vindkraftverk med danska 
Vestas samt tysk-spanska 
Siemens Gamesa där den 
tidigare danska tillverkaren 
Danregn Vindkraft/Bonus 
Energy ingår. Det statligt 
kontrollerade och börsnote-
rade energiföretaget Ørsted 
är idag en av de stora glo-
bala aktörerna när det gäller 
att uppföra och driva vind-
kraftsparker medan Copen-
hagen Infrastructure Partner 
är en stor global investerare 
i grön energi.

Fyra nordiska länder 
ligger i topp på Sustai-
nable Development Re-
port som visar hur långt 
världens länder kommit 
när det gäller att nå FN:s 
globala mål.  Samtidigt 
har den samlade globala 
utvecklingen stagnerat 
sedan 2019. De senaste 
årens pandemi och sä-
kerhetskriser har mins-
kat fokus på de globala 
målen skriver rappor-
tens författare. Mellan 
2010 och 2019 steg 
SDG:s samlade index 
från drygt 61 till 66 för 
att fram till 2021 plana 
ut på 66. Stagnationen 

syns även i Norden. 
Mellan 2020 och 2021 
ökade Finlands index 
från 86,42 till 86,51, 
Danmarks från 85,4 till 
85,83 medan Sveriges 
föll från 85,29 till 85,19 
och Norges från 82,42 
till 82,35. När länder-
na nått index 100 har 
de nått alla globala mål 
som ska nås fram till 
2030.
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Pandemin har bidragit till att Sustainable Development Index har stagnerat sedan 2019. Grafik: Sustainable 
Development Report
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Konsumentkrediter är lån 
för köp av konsumentvaror 
och tjänster. De används 
ofta för att betala för bilar, 
resor samt för hushållsar-
tiklar och annan elektronik.

Existerande EU-regler
De befintliga EU-reglerna 
– konsumentkreditdirekti-
vet – syftar till att skydda 
européer samtidigt som 

EU:s konsumentlånemark-
nad främjas. Reglerna om-
fattar konsumentkrediter 
på mellan 200 och 75 000 
euro och kräver att kredit-
givare tillhandahåller infor-
mation så att låntagare kan 
jämföra erbjudanden och 
fatta välgrundade beslut. 
Konsumenter har 14 dagar 
på sig att frånträda ett kre-
ditavtal och de kan betala 

tillbaka lånet i förtid och 
därmed sänka kostnaden.

Reglerna antogs 2008 och 
behöver uppdateras för att 
möta den förändrade digi-
tala miljön.

Varför ändringar är 
nödvändiga
Den svåra ekonomiska 
situationen gör att fler 

■  Ledamöter stöder uppdatering av EU:s regler om konsument-
krediter för att skydda konsumenter som står inför en digital om-
ställning och en utmanande ekonomisk situation.

Konsumentkrediter: varför 
EU-reglerna uppdateras

Bild: Pixabay

Den digitala utveck-
lingen av ekonomin och 
samhället har accelererat 
de senaste åren. Det har 
medfört både möjligheter 
och utmaningar.

År 2030 beräknas 125 
miljarder apparater att 
vara uppkopplade på 
internet och så mycket 
som 90 procent av alla 
människor över 6 års ål-
der beräknas vara online.

Eftersom det digitala och 
fysiska blivit allt mer 
sammanflätat har dock 
nya risker uppstått.

Definitioner:
• Cyberattacker är miss-
bruk av information ge-
nom att: stjäla, förstöra 
eller avslöja med mål att 
störa eller förstöra dator-
system och nätverk.

• Cybersäkerhet är ett pa-
raplybegrepp som inklu-
derar informations- och 
kommunikationssäker-
het, operationell teknolo-
gi och de IT-plattformar-
na för cybersäkerhet.

• Cyberförsvar inkluderar 

cybersäkerhet men också 
analys och strategier för 
att skydda medborgare, 
institutioner och reger-
ingar från cyberhot.

Cybersäkerhet: person-
liga och samhälleliga 
kostnader
Digitala lösningar kan 
både hjälpa konsumen-
ten och stödja ekonomin 
i återhämtningen efter 
pandemin. Men det har 
också skett en ökning av 
cyberbrott.

22,3 miljarder Beräk-
nat antal ”Internet of 

things”-apparater som 
används 2024

Brottslingar kan använda 
sig av Internetsidor och 
email med skadliga län-
kar för att stjäla bankin-
formation eller blockera 
organisationers IT-sys-
tem för utpressning.

Ett säkert internet är 
grunden för EU:s digitala 
gemensamma marknad: 
att möjliggöra lösningar 
och ta tillvara på dess po-
tential. 2019 års rapport 
från Digital Economy 

and Society Index(DESI) 
visar att säkerhetsfrågor 
begränsade eller hindrade 
50 procent av EU:s med-
borgare från att göra akti-
viteter på nätet.

Enligt 2020 års DE-
SI-rapport upplevde 39 
procent av EU:s med-
borgare säkerhetsrelate-
rade problem i sitt inter-
netanvändande.

5,5 biljoner euro Kost-
naden för cyberattacker i 
den globala ekonomin år 
2020, vilken är dubbelt så 
mycket som kostnaden år 
2015, enligt beräkningar 
från EU-kommissionen.

Skadorna som orsakas av 
cyberattacker går bortom 
ekonomin och hotar de 
demokratiska grunderna 

som EU vilar på och 
samhällets grundläggan-

de funktioner.

Nödvändiga tjänster och 
viktiga sektorer som 
transport, energi, hälsa 
och finans har blivit allt 
mer beroende av digitala 
teknologier. Detta, till-
sammans med ett ökat 
antal fysiska objekt upp-

■  Från stulen information till blockerat sjukhussystem: 
cyberattacker kan ha allvarliga konsekvenser. Lär dig 
mer om cybersäkerhet och dess avgörande betydelse.

Varför är cybersäkerhet viktigt för EU?

kopplade till nätet kan ha 
stora konsekvenser och 
göra cybersäkerhet till en 
fråga om liv och död.

Från cyberattacker på 
sjukhus till energi - och 
vattenförsörjning, hack-
are hotar allt mer sam-
hällskritiska tjänster. När 
bilar och hushåll blir allt 
mer uppkopplade, kan 
det leda till oförseddbara 
konsekvenser.

Cyberattacker används 
tillsammans med des-
information, ekonomis-
ka påtryckningar och 

konventionella väpna-
de attacker. De utsätter 
allt oftare demokratiska 
stater och institutioners 
motståndskraft för pröv-
ningar och hotar fred och 
säkerhet i EU.

Cybersäkerhet i EU
Företag och organisa-
tioner i EU spenderar 
betydligt mindre på cy-
bersäkerhet än deras mot-
svarigheter i USA. Men 
EU arbetar nu brett med 
att stärka säkerheten på 
nätet. Parlamentets och 
rådets förhandlare nådde 
nyligen en överenskom-

melse om NIS2-direkti-
vet – omfattande regler 
för att stärka EU-omfat-
tande motståndskraft.

– Vi måste agera och 
göra våra företag, reger-
ingar och samhälle mer 
motståndskraftiga mot 
fientliga cyberoperatio-
ner, sade Bart Groothuis 
(Renew, Nederländerna), 
som leder betänkandet 
om reglerna i parlamen-
tet.
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Den digitala omvandlingen 
av ekonomin och samhället 
skapar både möjligheter 
och utmaningar, och cyber-
säkerhet blir allt viktigare 
på ett samhälleligt så väl 
som på ett personligt plan.

Genom “phishing”, instal-
lering av skadliga program 
och andra bedrägliga sätt 
att stjäla information och 
få tillgång till datorer, gör 
brottslingar allt från att 
komma över bankkonton 
till organisationers databa-
ser.

Hur kan jag skydda mig 
själv på nätet?

EU arbetar med att förbätt-
ra cybersäkerheten. Ta del 
av tipsen nedan för att hål-
la koll på hur du håller dig 
skyddad när du surfar eller 
arbetar hemifrån.

• Var vaksam på oombed-
da e-postmeddelanden, 
SMS och telefonsamtal, 
särskilt om de använder 
krisen för att pressa dig att 
förbigå de vanliga säker-
hetsrutinerna. Nätbrotts-
lingarna vet att det oftast 
är lättare att lura människor 
än att bryta sig in i kom-
plexa system. Kom ihåg 
att banker och andra legi-
tima organisationer aldrig 
kommer att be dig avslöja 
lösenord.

• Säkra ditt hemmanät-
verk. Stärk ditt lösenord, 
begränsa antalet apparater 
som är uppkopplade mot 
nätverket, och tillåt bara 
sådana som du litar på.

• Förstärk dina lösenord. 
Kom ihåg att använda långa 
och komplexa lösenord som 
innehåller siffror, bokstäver 
och specialtecken.

• Skydda din dator och 
dina apparater. Se till att 
hålla sina system och app-
likationer uppdaterade, och 
installera anti-viruspro-
gram som du uppdaterar 
regelbundet.

• Familj och gäster. Dina 
barn och andra familje-
medlemmar kan av misstag 
radera och ändra informa-
tion, eller, ännu värre, råka 
göra så att du får virus på 
din dator, så låt dem inte 
använda utrustning som du 
använder för jobbet.

Åtgärder för cybersäker-
het på EU-nivå

EU-institutioner, såsom 
EU-kommissionen, EU:s 
byrå för cybersäkerhet 

(ENISA), E-institution-
ernas gemensamma in-
satsgrupp för IT-säkerhet 
CERT-EU samt polismyn-
digheten Europol spårar 
brottsliga aktiviteter, ökar 
kännedomen och skyddar 
privatpersoner och företag.

Europaparlamentet har 
sedan länge gett sitt stöd 
till EU-åtgärder för inter-
netsäkerhet, eftersom in-
formationssystemens och 
nätverkens säkerhet och 
pålitlighet spelar en central 
roll för vårt samhälle. Par-
lamentets och rådets för-
handlare nådde nyligen en 
överenskommelse om om-
fattande regler för att stärka 
EU:s motståndskraft mot 
fientliga cyberoperationer.
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■  Brott på nätet ökar i en allt mer digitaliserad värld. Personer 
med onda avsikter försöker utnyttja människors rädsla. Läs våra 
tips på hur du kan skydda dig.

Så skyddar du dig mot cyberbrott

människor ansöker om lån, 
och digitaliseringen har 
fört ut nya aktörer och pro-
dukter, så som icke-banker 
och crowdfunding-låneap-
par till marknaderna.

Det innebär bland annat att 
det är lättare och mer utbrett 
att ta mindre lån på nätet – 
men dessa kan visa sig vara 
dyra eller olämpliga. Det 
skapar också nya tillväga-
gångssätt för att lämna ut 
information digitalt. Kon-
sumenter som använder 
AI-system och icke-tradi-
tionell datas kreditvärdighet 
bör därför utvärderas.

De nuvarande reglerna 
skyddar inte konsumenter 
som är sårbara för övers-
kuldsättning tillräckligt 
bra. Dessutom är reglerna 
inte harmoniserade mellan 
EU-länderna.

6 av 10 konsumenter har 
haft ekonomiska svårig-
heter sedan coronakrisen 

började.

Nya konsumentkredit-
regler

Parlamentets utskott för 
den inre marknaden och 
konsumentskydd antog ett 
betänkande om de nya reg-
lerna den 12 juli 2022.

De föreslagna reglerna 
framhåller att kreditgiva-
re måste säkerställa stan-
dardinformation till konsu-
menter på ett mer öppet sätt 
och tillåta dem att enkelt 
se all viktig information på 
vilken enhet som helst, in-
klusive en mobiltelefon.

Utskottets ledamöter beto-
nade att kreditreklam inte 
får uppmuntra överskuld-
satta konsumenter att söka 
kredit och att reklamen bör 
innehålla ett framträdande 
budskap om att det kostar 
att låna pengar.

För att hjälpa till att avgö-
ra om en kredit passar en 
persons behov och medel 
innan den beviljas, vill le-
damöterna att information 
som aktuella skyldigheter 
eller levnadskostnader ska 
krävas. Däremot bör inte 
sådant som sociala medier 
och hälsodata beaktas.

Ledamöterna säger att de 
nya reglerna bör omfatta 
krediter upp till 150 000 
euro, där varje land be-
stämmer den övre grän-
sen baserat på nationella 
omständigheter. De vill 
att checkräkningskrediter 
och kreditöverskridanden, 
som blir allt vanligare, ska 
regleras, men betonar att 
det borde vara upp till län-
derna att avgöra när kon-
sumentkreditreglerna ska 
tillämpas. Det kan exem-
pelvis röra sig om  smålån 
upp till 200 euro, räntefria 
lån, lån som ska återbeta-
las inom tre månader och 
med mindre avgifter.

Nästa steg
Parlamentet kommer att 
rösta om betänkandet vid 
ett framtida plenarsamman-
träde, varefter parlamentets 
förhandlare kan inleda 
samtal med rådet och kom-
missionen om den slutliga 
texten till lagstiftningen.
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Starkt skydd inom EU för 
företags rättigheter
■ EU-stadgarna skyddar inte bara individers rättigheter utan 
också företags rätt till näringsfrihet. När rättigheterna kolliderar 
är det inte givet att det är individen som skyddas. Det visar en ny 
studie om företags rättigheter i Europa.
Enligt rättsvetaren Eduar-
do Gill-Pedro, som forskar 
om företags grundläggande 
rättigheter i europeisk rätt, 
är det är det tydligt att nya 
tolkningar av EU-domsto-
len innebär att det blivit 
svårare för medlemsländer-
na att reglera företagens fri-
het att bedriva näringsverk-
samhet.

Stark företagsfrihet
Ett rättsfall som Eduardo 
Gil-Pedro studerat handlar 
om Samira Achbita, en re-
ceptionist vid det belgiska 
företaget G4S. När hon re-
kryterades fanns en oskri-
ven klädkod som förbjöd 
anställda att bära politiska 
eller religiösa symboler på 
arbetsplatsen. Efter att hon 
jobbat på G4S tre år valde 
hon att börja använda hijab 
på arbetet. I samband med 
det beslutade ledningen om 
att formellt förbjuda religi-
ösa och politiska symboler, 
då det enligt företaget stred 
mot företagets neutralitets-
policy gentemot kunderna.

Att Samira Achbita fortsatte 
bära hijab ledde till att hon 
blev uppsagd, något hon 
utmanade i belgisk domstol 
och senare också i EU-dom-
stolen. EU-domstolen höll 
med om policyn kan vara 
indirekt diskriminerande 
då den kan drabba anställ-
da olika beroende på reli-
giös övertygelse. Samtidigt 
menade domstolen att detta 
var motiverat eftersom den 
nationella domstolen var 

skyldig att ta hänsyn till ar-
betsgivarens näringsfrihet.
Domstolen menade att fri-
heten att bedriva närings-
verksamhet inkluderar fri-
heten att införa en klädkod 
som återspeglar företagets 
”neutralitetspolitik”, även om 
detta drabbar personer som 
Samira Achbita negativt.

Eduardo Gil-Pedro menar 
att EU-domstolens tolkning 
i Samira Abchitas fall förut-
sätter att företagen ska vara 
fria: 

– Dessa fall skapar en så 
kallad prima facie-rätt till 
friheten att bedriva verk-
samhet. Detta innebär att 
när staten vill reglera måste 
den motivera att begräns-
ningen inte är ett opropor-
tionerligt stort ingrepp i nä-
ringsfriheten.

Demokratiproblem
Eduardo Gil-Pedro efter-
lyser mer politisk debatt i 
frågan. Han menar att dom-
stolen genom att skydda 
företagens frihet riskerar 
att begränsa européernas 
politiska frihet och betonar 
vikten av att synliggöra fö-
retagen och den makt de 
sitter på.

Han återkommer till den 
demokratiska aspekten 
och att makten hamnat hos 
EU-domstolen att avgöra 
hur fri marknaden ska vara 
inom unionen. Central är 
artikel 16 i EU:s stadga om 
de grundläggande rättighe-

terna som lyfter näringsfri-
hetens betydelse.
– Sex personer i domsto-
len menar att artikel 16 ska 
tolkas på detta sätt. Enligt 
dem baserar det sig på hur 
det alltid varit. Men jag sä-
ger att tolkningen är helt ny 
och har djupgående effek-
ter på både medlemsstater-
na och EU, säger Eduardo 
Gil-Pedro, och fortsätter:

– Om företagen är fria och 
vi inte kan påverka hur de 
arbetar, gör det oss som 
människor mindre fria.

Om EU-domstolen
EU-domstolen tolkar EU:s 
lagstiftning och ser till att 
den tillämpas på samma 
sätt i alla EU-länder. De na-
tionella domstolarna kan, 
och måste i vissa fall, be-
gära ett förhandsavgörande 
från EU-domstolen i mål 
där unionsrätten är tillämp-
lig. Detta kan ske antingen 
på initiativ av en av par-
terna i målet eller på eget 
initiativ av den nationella 
domstolen. Samtliga fall 
som studerats i studien är 
förhandsavgöranden. Dom-
stolen löser också rättsliga 
tvister mellan EU-länder-
na och EU-institutionerna. 
Även privatpersoner, före-
tag och organisationer kan 
i vissa fall vända sig till 
domstolen om de anser att 
en EU-institution kränkt 
deras rättigheter.
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■ Spanien har intro-
ducerat en lagstiftning 
som hade möjliggjort 
för kvinnor att ta kunna 
ta frånvaro från arbetet 
under tiden som de har 
mens. Den har inte trätt i 
kraft, men skulle den trä-
da i kraft så är Spanien 
det första landet i Euro-
pa med en lagstiftning 
som ger kvinnor rätt att 
ta ledigt under sin mens. 
Syftet med lagförslaget 
är enligt Reuters att inte 
tabubelägga menstrua-
tionen och att underlätta 
för kvinnor som lider av 
svåra besvär.

Lagstiftningen, om den 
skulle gå igenom i den 
spanska regeringen, hade 
inneburit att kvinnan får 
stanna hemma med hjälp 
av ersättning som beta-
las av staten. Spanien är 
inte det enda landet som 
utformar sådana lagför-

slag. Även om få länder 
har en lagstiftning som 
möjliggör ledighet un-
der mensen för kvinnor, 
finns det redan länder 
med en sådan lagstift-
ning. Japan, Sydkorea 
och Indonesien är ett par 
exempel. Även Kina och 
Indien har infört åtgär-
der för att underlätta för 
kvinnor som upplever 
besvär under mensen att 
ta ledigt. Yngre kvin-
nor och män tenderar 
att vara för medan äldre 
kvinnor och män tende-
rar att vara emot den ty-
pen av lagförslag.

Fördelarna med lagen 
hade varit att det hade 
gynnat kvinnor med 
exempelvis endometri-
os och andra liknande 
sjukdomar och tillstånd. 
Endometrios innebär att 
vävnad som finns inuti 
livmodern (livmoder-

slemhinna eller annat 
som liknar livmoder-
slemhinna) istället växer 
utanför livmodern. Det 
brukar ta lång tid att 
få en diagnos eftersom 
symtomen kan misstas 
för annat som urinvägs-
infektion enligt Vårdgui-
den. Ett tydligt tecken på 
endometrios är smärta i 
samband med mens och 
ägglossning som är så 
påtaglig att den hindrar 
kvinnor med sjukdomen 
från att ta del av vardagen 
som vanligt under perio-
den. En sådan lagstift-
ning hade gett kvinnor 
som har ett stort behov 
av vila den rättigheten. 
Förespråkarna för lagen 
menar att menstruation 
inte ska behöva stigmati-
seras och att kvinnor har 
rätt att få stöd under den 
perioden. Statistik som 
presenteras av CNN och 
som är framtagen av en 

nederländsk studie med 
32 748 deltagare visar 
att 14% har sjukanmält 
sig eller tagit ledigt från 
skolan eller jobbet un-
der mensen. Majorite-
ten (68%) uppgav att de 
hade velat ha mer flexi-
bla arbetstider eller stu-
dietider under mensen. 
Majoriteten av deltagar-
na (81%) uppgav att de 
gick till arbetet trots be-
svär, men att produktivi-
teten hade minskat jäm-
fört med vanliga dagar. 
Mensledigheten hade 
gett personer möjlighe-
ten att vila vid behov, i 
fall där kvinnorna lider 
av svåra smärtor. Det rå-
der även en förhoppning 
om att kvinnors biolo-
giska processer kommer 
att bli mindre tabubelag-
da om lagstiftning som 
reglerar mensledigheten 
införs. Om det blir nor-
maliserat för kvinnor att 
lyfta fram olika besvär 
till följd av regleringar 
i lagstiftningen, kan det 
även underlätta för kvin-
nor att dels upptäcka om 
någonting är onormalt 
och dels söka hjälp för 
diverse besvär längre 
fram eftersom kulturen 
ändras i grunden. Detta 
hade haft en positiv in-
verkan på kvinnors hälsa 
och välbefinnande över-
lag, om det skulle visa 
sig att det är så.

Nackdelarna med lagen 
är att det i vissa fall kan 
vara tabubelagt att prata 
om menstruation och att 
kulturen för det mesta 

Kommer sjukledighet innefatta menstruation i fler länder?
riskerar att påverka om 
ledigheten tas ut av kvin-
norna eller inte. Även om 
kvinnor som menstruerar 
kan begära ledighet un-
der sin menstruation, är 
det inte säkert att de våg-
ar lyfta fram problemet 
med en man i chefsposi-
tion. I dessa fall utnyttjas 
inte lagen som berättigar 
kvinnor den ledigheten, 
även om den har existe-
rat i flera år eller årtion-
den i vissa länder som 
Japan. Motståndarna till 
lagförslaget anser även 
att det kan användas mot 
kvinnor i diskrimineran-
de syfte. Om ett företag 
märker av att kvinnan 
tar ledigt ofta under sin 
menstruation, kan hen-
nes sjukledighet påverka 
hennes karriär

framöver. Kritikerna 
menar även att frånvaro 
på grund av menstrua-
tion riskerar att framstäl-
la kvinnor som mindre 
lämpliga för arbetsplat-
sen jämfört med män och 
leda till en föreställning 
om att kvinnor och män 
inte kan utgöra en del av 
arbetsmarknaden på lika 
villkor. Enligt kritiken 
mot menstruationsledig-
het anses förslaget vara 
en form av biologisk de-
terminism (dvs en tradi-
tionell föreställning om 
att män och kvinnor har 
olika uppgifter som an-
ses vara naturligt sam-
mankopplade med det 
biologiska könet), vilket 
på det viset blir ett sätt 
att påpeka att kvinnor 

och män inte kan utföra 
arbetet lika bra. På det 
sättet menar motstån-
darna även att diskri-
mineringen av kvinnor 
på arbetsmarknaden un-
derlättas, för att det blir 
lättare att spåra syftet 
med ens sjukanmälan. 
Dessutom kan en nack-
del vara att lagen riske-
rar att ses som en lösning 
på mer komplicerade 
strukturella samhällspro-
blem. Vissa länder med 
en redan existerande 
lagstiftning om menstru-
ationsledighet har jäm-
ställdhetsproblem sedan 
tidigare. Bland de före-
kommer ett lägre delta-
gande i arbetsmarknaden 
för kvinnor jämfört med 
män och större löneskill-
nader mellan könen. Kri-
tikerna menar att lagen 
hade dels gjort det enkla-
re för kvinnor att bli en 
måltavla för diskrimine-
ring samtidigt som övri-
ga jämställdhetsproblem 
ignoreras.
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– Så länge katastrofen 
inte slår med full kraft 
föredrar många att rik-
ta blicken åt annat håll, 
säger Anders Karlén, 
professor i datorbaserad 
läkemedelsdesign, som 
efter att ha koordinerat 
det europeiska flagg-
skeppet ENABLE nu tar 
striden mot antibiotika-
resistenta bakterier vida-
re inom ramarna för den 
internationella plattfor-
men ENABLE-2.

I en studie publicerad i The 
Lancet beräknas 1,3 miljo-
ner människor ha dött år 
2019 till följd av infektio-
ner orsakade av resisten-
ta bakterier. Det placerar 
dem bland världens dödli-
gaste sjukdomar och kur-
vorna stiger brant. Likväl 
har kampen mot accelere-
rande antibiotikaresistens 
förtvivlat svårt att få fäste 
på samhällets agenda, och 
frågan är vad som egent-
ligen krävs för att få till 
stånd en mobilisering som 
förmår vända den dystra 
utvecklingen?

– Problematiken är global 
och flera EU-länder är re-
dan hårt drabbade. I Sveri-
ge som alltjämt är relativt 
förskonat skymtar vi bara 
hotet längs horisonten, och 
just här hittar vi den stora 
utmaningen: Så länge ka-
tastrofen inte slår med full 
kraft föredrar många att 

rikta blicken åt annat håll. 
Men faktum är att den mo-
derna läkekonstens bero-
ende av antibiotika målat 
in oss i ett hörn som vi får 
allt svårare att lämna, kon-
staterar Anders Karlén, 
professor i datorbaserad 
läkemedelsdesign.
För att hitta det senaste 
tillfälle forskningen upp-
täckte en ny antibiotikak-
lass som nådde vården 
får vi söka oss tillbaka till 
1984. Vid ungefär samma 
tidpunkt började den då 
nyblivne doktoranden An-
ders Karlén sätta samman 
molekyler och i en dator 
studera deras potentiella 
egenskaper. Den moderna 
informationsteknologin 
befann sig alltjämt i sin 
linda, och utrustad med en 
terminal och ett modem i 
Uppsalas Biomedicinska 
Centrum jobbade Anders 
sena kvällar mot en dator 
i Lund – kontorstid räckte 
kapaciteten inte till för av-
ancerade beräkningar.

– Som en av de första län-
karna i den farmaceutiska 
kedjan försöker vi iden-
tifiera lovande kemiska 
startpunkter för utveckling 
av nya läkemedel. I fråga 
om antibiotika söker vi 
potentiella angreppspunk-
ter i bakterier och moleky-
lerna som kan döda dem. 
Ofta krävs design, syntes 
och tester av hundratals 
föreningar innan vi – för-

hoppningsvis – hittar en 
substans att gå vidare med, 
och lyckligtvis har dagens 
verktyg helt annan pre-
standa än när jag påbörja-
de min forskarbana, vilket 
gör vårt arbete avsevärt 
mer effektivt.

Med åren har den proble-
matik de resistenta bakte-
rierna ställer oss inför vux-
it sig långt mer komplex 
än vad enskilda vetenska-
per kan åtgärda. Det gör 
interdisciplinär samverkan 
absolut nödvändig, och se-
dan 2016 är Anders Karlén 
engagerad i styrelsen för 
Uppsala Antibiotic Cen-
ter, en doktorandskola där 
Uppsala universitets tre 
vetenskapsområden lägger 
en gemensam grund för 
framtida antibiotikaforsk-
ning. Redan två år tidigare 
hade Anders axlat uppdra-
get som koordinator för 
ENABLE, det IMI-finan-
sierade flaggskepp som 
förenade femtio europeis-
ka lärosäten och biotech- 
och läkemedelsföretag 
längs frontlinjen i jakten 
på nya antibiotika.

– Vi fick 85 miljoner euro 
och drygt sju år på oss att 
driva utvecklingen av ett 
antal antibiotikakandida-
ter och lotsa minst en av 
dem genom en klinisk fas 
1 studie. Ribban var högt 
lagd och rollen kom med 
många utmaningar, men 

framför allt var det oerhört 
lärorikt att kliva fram i ett 
sammanhang jag aldrig 
trott skulle komma min 
väg. När vi tog ENABLE 
i mål hösten 2021 var alla 
förhoppningar infriade 
med marginal och Uppsala 
hade bevisat att vi har de 
erfarenheter, kompetenser 
och kontakter som krävs 
för att ta förarsätet i samar-
beten av den här storleken.

Framgångarna med 
ENABLE har gjort av-
tryck, och år 2019 vann 
Uppsala universitet nästa 
stora utlysning: COMBI-
NE, en ny paneuropeisk 
IMI-satsning som, med 
Anders Karlén vid rodret, 
stödjer åtta projekt som 
ingår i initiativet AMR 
Accelerator, vars mål är 
att utveckla nya läkemedel 
mot tuberkulos och infek-
tioner orsakade av gram-
negativa bakterier. Också i 
Sverige riktades blickarna 
mot Uppsalas Farmaceu-
tiska fakultet, och bara 
dagar innan ENABLE av-
slutades tillkännagav Ve-
tenskapsrådet ett anslag 
om 25 miljoner kronor till 
ENABLE-2, en interna-
tionell plattform som med 
nod vid Uppsala universi-
tet och under ledning av 
Anders Karlén ger stöd till 
lovande projekt i den anti-
bakteriella läkemedelsut-
vecklingens tidiga skeden.

Anders Karlén koordinerar kampen mot den 
osynliga fienden

– Det är en fas där beho-
vet av projektsupport är 
enormt, och Vetenskapsrå-
dets förtroende ger oss ut-
rymme att bygga vidare på 
en modell vi redan utveck-
lat. En första utlysning 
genererade flera mycket 
intressanta förslag, och en 
oberoende kommitté har 
valt fem lovande projekt 
som vi arbetar med under 
2022, vilket är så långt vår 
initiala finansiering sträck-
er sig. Vad som sker efter 
årsskiftet är oklart, men vi 
hoppas på fortsatt stöd från 
Vetenskapsrådet och sam-
talar även med potentiella 
samarbetspartners i både 
Sverige och Europa, och 
alla tycks införstådda med 
att det krävs en pipeline in 
i systemet om vi ska få ut 
något i andra änden.

Anders Karlén vet vad han 
talar om. Efter tjugo års 
närmast fruktlöst sökan-
de efter en substans med 
tillräckliga antibakteriel-
la kvalitéer och läkeme-
delsliknande egenskaper 
lyckades hans forskarteam 
identifiera en molekyl som 
bet på både en och två av 
de totalt fyra gramnegati-
va bakteriestammar WHO 
idag beskriver som de 
största hoten mot vår pla-
net. Framgången renderade 
stöd via ENABLE och idag 
fortsätter progressen inom 
ramarna för ENABLE-2. 
Resultaten ger all anled-

ning till optimism, men 
trots det hänger projektets 
framtid på en skör tråd.

– I den bästa av världar 
hinner vi ta vår substans 
till nästa utvecklingsfas 
och de möjligheter som 
där öppnar sig. Om inte 
är risken uppenbar att vårt 
arbete hamnar i limbo då 
det är närmast omöjligt 
att få finansiering för lä-
kemedelsutveckling inom 
antibiotikaområdet, vilket 
för mig är en personlig be-
kräftelse på vikten av rik-
tade satsningar som ENA-
BLE-2. Lika nödvändigt är 
att vi väcker läkemedelsin-
dustrins intresse för anti-
biotikautveckling. Jag vet 
att diskussioner förs om 
tänkbara ekonomiska inci-
tament och att flera intres-
santa förslag ligger på bor-
det. Själv har jag fyllt 63 
år och får jag bara behålla 
hälsan så hoppas jag ta vår 
grupps forskning så nära 
ett nytt antibiotika som 
möjligt, men resistenta 
bakterier är utan tvekan en 
utmaning världen kommer 
att brottas med långt efter 
att jag lämnat laboratoriet.

Info Express
hello@infoexpress.se

Källa: Uppsala universitet
/Magnus Alsne
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■ Vid flera olika diagnoser som skiljer sig åt inom psykiatrin, 
exempelvis depression, bipolär sjukdom och ångest, kan patienter 
ges receptbelagda läkemedel. Man kan även få läkemedel 
utskrivna vid andra typer av kognitiva tillstånd, som t.ex. 
den neuropsykiatriska funktionsvariationen ADHD. Vilken 
konsekvens får denna medicinering? Finns det andra sätt att 
gå tillväga för att lösa problemet med en annorlunda behand-
lingsform eller sätt att ställa diagnos?
Finns det numera en över- 
eller underdiagnostisering?

Det har skett ändringar 
inom psykiatrin avseende 
vilka diagnoser som ingår. 
Man har lagt till nya defi-
nitioner av psykisk ohälsa 
med hopp om att kunna 
förbättra processen av att 
ställa en diagnos och man 
har även lagt till andra, 
nyare typer av diagnoser. 
Denna nya kategorisering 
har, enligt the Conversa-
tion, bidragit till att fler 
människors symptom kan 
överensstämma med deras 
respektive diagnoser och 
på så vis kan fler personer 
få diagnosen de behöver. 
Genom bredare defini-
tioner av mental ohälsa 
blir det även mindre stig-
matiserande för personer 
att ta upp besvär som de 
kanske har. Det kan även 
bli enklare att söka hjälp 
om man inte förväntar sig 
att mötas av fördomar när 
man gör det. Det innebär 
även att fler personer som 
möter kriterierna är mer 
benägna att få mediciner 
de anses behövas. Med en 
minskad stigmatisering 
kan det även bildas en mer 
allmän uppfattning om att 
det är nödvändigt att söka 
hjälp, vilket kan ha effek-
ten att fler är villiga att 
söka den hjälpen än förut. 
Det är denna avsaknad av 
stigmatisering som kan få 
den psykiska ohälsan att 
framstå som ett vanligare 
bekymmer idag än vad det 
tidigare var.

Däremot kan det även 
finnas nackdelar med att 
utvidga definitioner och 
uppdatera diagnoser inom 
psykiatrin. Om fler än ti-
digare får en diagnos, kan 
det även öka risken för 

överdiagnostisering sker 
och att medicineringen 
ökar. En bredare defini-
tion av vad som är psykisk 
ohälsa kan även orsaka 
oro kring vanliga problem 
som hör till livet och på så 
vis leda till att fler söker 
vård på grund av orolighe-
ter. Kritiken som har förts 
mot förändringar angåen-
de hur diagnoser ställs har 
bland annat omfattat att 
man tillåter sörjande till en 
avliden få depression som 
diagnos efter bortgången. 
Man anser att det som sågs 
som en naturligt förekom-
mande sorgeprocess får en 
diagnos tillsammans med 
en behandling istället för 
att bara låta den perioden 
få ta sin tid.

Det är fortfarande oklart 
om antalet diagnoser som 
ställs beror på en sorts di-
agnosinflation eller inte, 
men det som framgår är att 
forskare fortfarande försö-
ker reda ut det. I en studie 
som gjordes jämförde man 
de amerikanska diagnos-
kriterierna för olika typer 
av psykisk ohälsa (DSM, 
eller Diagnostics and Sta-
tistical Manual of Mental 
Disorders) med varandra 
genom åren, från 80-talet 
fram tills 2013 efter att de 
har genomgått olika upp-
dateringar. Det forskarna 
undersökte var att se om 
olika fall av t.ex. schizo-
freni kan fastställas ge-
nom att använda olika kri-
terier eller om antalet fall 
skulle gå upp om en diag-
nos ställdes med de senas-
te kriterierna. Forskarna 
fann inget tydligt sam-
band mellan att fastställa 
en diagnos enligt de nyare 
kriterierna och en upp-
gång av antalet fall. Med-
an de inte såg en tendens 

för antalet fall att öka som 
helhet, sett till flera olika 
psykiska tillstånd, kunde 
samtidigt se en tendens 
för specifika fall att diag-
nosticeras i en högre ska-
la. Diagnoser för ADHD 
och autism ställdes i en 
större utsträckning med 
de senare kriterierna. En 
större andel fick diagnoser 
för ätstörningar och GAD 
(generaliserat ångestsyn-
drom). Återigen kan detta 
bero på framsteg som har 
gjorts för att ställa diagno-
ser och att psykiatrivården 
som helhet har möjlighe-
ten att uppfattat fler symp-
tom bland patienter för 
varje gång kriterierna har 
uppdaterats. På så vis har 
detta förenklat processen 
att kunna ställa diagnoser 
och underlätta för både 
vården och patienterna. 
Det kritikerna påpekar är 
att man bör observera den-
na benägenhet att ställa 
fler diagnoser än tidigare 
för vissa särskilda psykis-
ka problem för att de inte 
ska ställas alltför lättsamt. 
Det hör till psykiatrin och 
psykologin, som är fält 
som utvecklas och föränd-
ras kontinuerligt, att ändra 
definitionerna och diag-
noskriterierna från tid till 
tid. Däremot kan det vara 
bra att titta på hur diagno-
serna har ställts sedan tidi-
gare för att avgöra om det 
finns en drastisk tendens 
att ställa vissa diagnoser 
eller inte, i synnerhet i fall 
där mediciner med höga 
doser används.

Kan andra effektiva alter-
nativ finnas?

En nyligen publicerad ar-
tikel i the Telegraph cite-
rar en studie som visar att 
depression inte beror på 

Mental ohälsa och behandlingsformer
låga serotoninnivåer, utan 
att depression kan kopplas 
till andra svåra situationer 
och stressmoment som ut-
löser det. Antidepressiva 
som används mot depres-
sion i dagsläget fungerar 
genom att hålla kvar sero-
toninnivåerna på jämna 
nivåer. I artikeln framgår 
det vidare att depression 
har behandlats med anti-
depressiva för att man ti-
digare har trott att depres-
sion beror på en instabil 
hormonnivå, men att man 
inte längre är lika säker på 
depressionens orsak för 
att det saknas tillräckligt 
mycket stöd i antagandet.

När forskarna i studien 
jämförde serotoninnivåer-
na hos tusentals personer 
med diagnosen depression 
och människor med av-
saknad av den diagnosen, 
fanns det ingen korrela-
tion mellan serotoninhal-
ten och psykisk ohälsa. 
Även när forskarna hade 
tittat på en annan studie 
i vilken deltagarna hade 
följt en diet utan att kon-
sumera aminosyran som 
behövdes för att tillverka 
serotonin kunde de inte 
hitta ett samband mellan 
lägre serotoninhalter och 
depression. Däremot fanns 
det som tidigare nämnt ett 
samband mellan stress och 
depression och att depres-
sion antas utlösas av nega-
tiva händelser i livet.
Forskarna fastslår att ef-
tersom den psykiska ohäl-
san fortfarande undersöks 
så bör människor med di-
agnosen inte sluta ta sin 
medicin, speciellt inte om 
det är den typen av be-
handlingsform som har 
fungerat för dem, men att 
man inte borde uppmunt-
ra nya patienter till att ta 
medicin utan att först testa 
andra behandlingsformer.

Träning, olika stödgrupper 
och kognitiv beteendetera-
pi (terapi där man får pra-
ta ut) är andra sätt genom 
vilka man kan behandla 
sjukdomen. Genom terapi 
och olika former av stöd-

grupper kan man bearbeta 
olika händelser som kan 
vara grunden till depressi-
onen eller få hjälp med att 
kontrollera ensamheten, 
ifall man skulle känna av 
utanförskapet för att man 
råkar ha depression. KBT 
kan även hjälpa en mot an-
nan stress, sömnproblem 
oro och ångest. Träning 
är fördelaktigt för att det 
ökar halten av både sero-
tonin och dopamin, vilket 
kan ha en positiv inverkan 
på sinnesstämningen. Trä-
ning fungerar för mild och 
medelsvår depression och 
kan även ha positiva följ-
der för självkänslan.

Vad blir slutsatsen?

Behandlingsformer och 
tillvägagångssätt inom 
vården förändras konti-
nuerligt. Det viktiga är 
att försöka minska risken 
för att fel inträffar genom 
att försöka med att först 
utreda om symptomen 
verkar rimliga (både som 
vårdpersonal och vanlig 
medborgare) och sedan 
om det finns andra alter-
nativ till behandling än 
medicin. Utifrån det kan 

man, om det finns ett tyd-
ligt behov av en medicinsk 
behandling, gå vidare med 
läkemedel som behand-
lingsform.

Bianca M.-Info Express
E: hello@infoexpress.se
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■ Klimatförändringarna innebär inte bara ett hot i form av 
naturkatastrofer, ansträngda ekosystem och kostnader för 
samhället att förebygga och åtgärda dessa problem. Klimat-
förändringar kan förutom att ha en biologisk och ekonomisk 
påverkan även ha en mänsklig påverkan.

K l imat f öränd r inga r 
kan orsaka olika typer 
av skador beroende på 
regionen människor 
förväntas fly från, men 
vanliga anledningar till 
att människor väljer att 
flytta från en viss region 
är torka (vilket leder till 
vattenbrist och svårig-
heter med odling), sti-
gande havsnivå (vilket 
bland annat riskerar att 
medföra att öar hamnar 
under vattenytan) och 
andra extrema väder-
fenomen som kraftiga 
stormar och häftigare 
regnperioder som gör 
det svårt att bo kvar el-
ler medför skador som 
gör området mer eller 
mindre obeboeligt. En-
ligt en rapport från IEP, 
Institute for Economics 
and Peace, som fram-
kommer i en artikel 
från the Guardian kan 
klimatförändringarna 
medföra att 1,2 miljar-
der människor från 31 
länder kommer att ham-
na på flykt de närmaste 

De nya flyktingarna

Bild: Mosinikan1407-Pixabay

30 åren. Statistiken som 
har framställts av IEP 
visade även bland an-
nat att 19 av länderna 
som hade störst risk att 
löpa ut för negativa kon-
sekvenser som sociala 
konflikter också är dem 
som hade störst poten-
tiell risk att råka ut för 
diverse hot till följd av 
klimatförändringarna. 

Denna siffra beror på 
att dessa länder inte är 
tillräckligt resilienta för 
att motstå olika typer 
av miljömässiga hot och 
att en del av dessa län-
der, exempelvis Nigeria, 
Angola och Uganda, 
även beräknas ha en be-
folkningstillväxt under 
perioden då länderna 
anses börja påverkas av 
klimatförändringar som 
triggar förflyttning. En-
ligt artikeln beror denna 
förflyttning på olika or-
saker kopplade till den 
globala uppvärmning-
en, som torka och andra 
extrema väderfenomen, 

vattenbrist samt en mer 
osäker tillgång till mat. 
En del av förflyttningen 
kan, förutom att drivas 
fram av miljöföränd-
ringar, även drivas fram 
av andra konflikter gäl-
lande tillgång till rent 
vatten och föda, i fall 
där det råder konflikter 
kring resurser. Proble-
matiken ligger exem-
pelvis i beräkningen 
som gjordes angående 
tillgången till vatten. 
Beräkningen fann att 
tillgången till vatten 
hade minskat med 60% 
jämfört med 50 år sedan 
samtidigt som tillgång-
en till föda beräknas 
öka med 50% år 2050. 
Det finns även en risk 
för att stater som inte 
har haft problem med 
instabilitet blir alltmer 
instabila. Studien som 
presenteras i artikeln ut-
går från datainsamling 
från bland annat FN om 
157 länders exponering 
för diverse miljöhot 
samt deras förväntade 

resiliens mot dessa hot. 
141 av länderna som 
analyserades räknades 
råka ut för en miljömäs-
sig utmaning år 2050. 
Antalet länder som an-
ses drabbas mest ligger 
i Afrika, Mellanöstern 
och Sydasien. Länderna 
med en befolkning som 
har störst risk att råka 
ut för klimatmigration 
till följd av den globa-
la uppvärmningen är 
Pakistan, Etiopien och 
Iran. Sverige är bland 
de 16 länderna i Europa 
och Nordamerika som 
inte antas råka ut för 
några hot. 

Folk antas inte bara fly 
på grund av extrema 
väderförhållanden, eko-
system som fungerar allt 
sämre, vattenbrist eller 
osäkerhet kring tillgång 
till mat. Enligt en arti-
kel från New York Ti-
mes kan planetens tem-
peratur öka mer inom 
de närmaste 50 åren än 
vad den ursprungligen 
har gjort på 6000 år. 
Efterhand som tempe-
raturen ökar blir även 
regionerna med höga 
temperaturer större och 
extrema värmezoner 
som hittas i exempelvis 
Sahara antas gå från 

att utgöra mindre än en 
procent av jordens mar-
kyta till ca en femtedel 
av jordens markyta. År 
2070 beräknas en tred-
jedel av alla människor 
leva utanför ett klimat 
som människor ur-
sprungligen har anpas-
sat sig till och istället 
få stå ut med stigande 
temperatur över åren. 
Enligt samma artikel 
ser man tendenser i för-
flyttningar kopplade till 
olika klimatförändring-
ar redan nu. Artikeln 
lyfter fram statistik från 
Världsbanken som visar 
att mer än åtta miljoner 
människor har migrerat 
från sydöstra Asien, ett 
område som påverkas 
av inkonsekventa peri-
oder med monsunregn, 
till Mellanöstern, Eu-
ropa och Nordamerika. 
Förutom att förflytt-
ningar sker bort från 
regionen har man även 
beräknat att en alltmer 
osäker tillgång till mat 
blir vanligare, vilket 
beräknas öka antalet 
migranter med ytterli-
gare 17 till 36 miljoner 
människor, ovanpå åtta 
miljoner människor som 
redan har förflyttat sig. 
Om det inte är tillgång-
en till mat som styr för-

flyttningen, så kan en 
stigande havsnivå bli 
en utlösande faktor för 
migrationen. Stora delar 
av Vietnam, men även 
områden i Kina och 
Thailand, uppskattas 
ligga under vattenytan 
år 2050. 

Detta mönster syns 
även i Afrika. I nio län-
der man har tittat på 
har man funnit att tor-
ka redan är dödsorsa-
ken för mer än 100.000 
människor och att ytter-
ligare mer än 150 miljo-
ner människor hotas av 
ökenspridning, skogs-
avverkning och vatten-
brist. Detta kan leda till 
en flyktingström ut från 
Afrika. Uppskattning-
ar som har gjorts visar 
att 65% av landets od-
lingsbara marker redan 
har mist mycket av sin 
lämplighet för skörden. 
I artikeln framgår även 
kopplingar till sociala 
problem som börjar med 
klimatförändringar, där 
exempelvis problem 
med odlingar ledde till 
arbetslöshet som kan ha 
spelat en roll i upplop-
pen som blev arabiska 
våren. 

Artikeln från New York 

Times belyser vidare 
hur klimatförändringar 
och olika sorters socia-
la problem kopplas till 
varandra genom att an-
vända Sydamerika som 
exempel. Vidare har 
journalisterna valt att 
fokusera på ett exempel 
från Guatemala där en 
familj väljer att fly på 
grund av klimatföränd-
ringarna och annan osä-
kerhet som kom från det 
alltmer opålitliga vädret 
och svåra odlingsförhål-
landen. Artikeln beskri-
ver även hur en kvinna 
säljer varor för cirka 
sju dollar om dagen i 
San Salvador, El Sal-
vadors huvudstad. Ar-
tikeln använder hennes 
fall som ett individuellt 
exempel för att belysa 
hur bönder utan någon 
utbildning påverkas av 
klimatförändringarna. 
Eftersom skörden inte 
är som det tidigare har 
varit och bönderna inte 
längre kan odla som 
förut, tvingas de mer 
eller mindre migrera in 
till städer från lands-
bygden. När de väl är i 
städerna har de inte nå-
gon längre utbildning 
för att kunna ta mer 
kvalificerade jobb får de 
lågbetalda arbeten som 
gör det svårt för dem att 
försörja sig själva, för 

att hyrorna i städerna 
är höga. Detta gör att 
de fastnar i fattigdom 
och får svårt att kunna 
ha råd med nödvändi-
ga saker till sig själva 
och eventuellt försörja 
sina familjer. Förutom 
ekonomiska bekymmer 
som individerna råkar 
ut för när de tar sig till 
städerna, påpekar arti-
keln andra problem. För 
det första ansträngs in-
frastrukturen i städerna 
när många människor 
flyttar in samtidigt, vil-
ket leder till att problem 
som trångboddhet och 
att slumområden kan 
bildas. När slumområ-
den väl har etablerats, 
kan människor lätt 
fastna i områden utan 
fungerande vattenled-
ningar och elektricitet. 
Problem med sådant 
som avlopp i slumom-
råden kan leda till att 
sjukdomar lättare sprids 
bland de boende. Det 
kan även vara en källa 
till att kriminalitet till-
låts styra, eftersom gäng 
kan organisera sig på 
ett annat sätt i struktu-
rer med fattigdom utan 
mycket organisering el-
ler kontroll. Siffrorna är 
allvarligare än vad man 
först kan tro. Enligt en 
rapport av Röda korset 
som vidare presenteras 

i artikeln framgår det 
att över 90% av befolk-
ningstillväxten i städer 
kommer att äga rum i 
städer som redan är sår-
bara för konflikter. 
Migrationsströmmarna 
sker stegvis, där mig-
ranten först försöker mi-
nimera omgivningens 
påverkan och flyr från 
en by till en stad. När 
de får allt svårare att 
överleva i stadsmiljön 
flyr dem över gränsen 
till ett annat land. Att 
gå över gränsen till ett 
annat land innebär att 
man riskerar att hamna 
i ett nytt politiskt och 
socioekonomiskt läge, 
vilket medför en större 
risk med flytten, då det 
kräver mer anpassning.

Alla länder är inte eni-
ga om att acceptera 
människor som uppger 
att de är klimatflyk-
tingar. Även i Sverige 
är migrationsfrågan ett 
ämne som ständigt ak-
tualiseras från tid till 
tid och har tendensen 
att debatteras mer eller 
mindre regelbundet. Om 
få länder tar emot flyk-
tingar, och ännu färre 
vill fortsätta att ta emot 
flyktingar, kommer det 
att leda till konsekven-
ser som inte tidigare har 
blivit förutsägbara. Det 

kan i vissa fall handla 
om att länder som fort-
sätter ta emot flykting-
ar får ett mer ansträngt 
flyktingmottagande där 
resurser som går till bo-
ende och integrationsin-
satser blir överbelastade 
och diverse myndighe-
ter som ser efter denna 
samhälleliga omställ-
ning ansträngs. Det 
kan även handla om en 
sorts tvångsacceptans 
av flyktingar, där länder 
som ligger i en geogra-
fisk närhet riskerar att 
inte kunna kontrollera 
en flyktingström om 
hundratusentals väljer 
att fly eller tvingas fly 
samtidigt. Detta kan låta 
fiktivt, men om man tar 
hänsyn till dels klimat-
förändringarna och dels 
antalet människor på 
flykt låter det mer rim-
ligt. Om perioder med 
torka väntas bli längre 
och väderfenomen som 
cykloner kan bli starka-
re samtidigt som över 
en miljard kan förflyt-
ta sig till följd av kli-
matförändringar inom 
kommande årtionden, 
blir det hela ett mer tro-
värdigt scenario. Om så 
pass många människor 
flyr in i länder där man 
rent av tappar kontrollen 
över invandringen med-
för det helt andra kon-

sekvenser. Det finns 
flera sätt som en sådan 
kraftig invandring kan 
orsaka. Det handlar dels 
om stora kostnader för 
att lösa problem som att 
spåra människor, anord-
na tillfälliga boplatser 
och andra initiativ från 
myndigheters håll och 
dels en potentiell risk 
för att nya konflikter 
växer fram, då det so-
ciala samspelet mellan 
medborgarna och flyk-
tingarna uppstår tvärt. 

Samtidigt är denna 
statistik inte en förut-
sägbarhet. Ingen form 
av datainsamling kan 
förutse framtiden. Det 
första stater kan göra 
är att inleda ett mer 
internationellt samar-
bete för att se till så att 
människor på flykt inte 
plötsligt flyr in i ett land 
efter en katastrof och 
överbelastar det landets 
resurser. Det andra man 
kan göra är att planera 
för att det är möjligt att 
det kommer människor 
på flykt pga klimatför-
ändringar. Om ansva-
ret för framtida flyk-
tingströmmar fördelas 
och fler stater öppnar 
gränserna för människ-
orna och genomför ett 
planerat mottagande, 
kan det sluta väl.  Om 

samarbetet ökar mellan 
länderna kan klimat-
migranterna lättare nå 
säkerhet samtidigt som 
de inte kränker landets 
gränser. Långsiktig pla-
nering möjliggör för en 
mer strukturerad inte-
grationsprocess samti-
digt som det skapar fler 
möjligheter för familjer 
med barn. Barnen kan 
i sin tur gå färdigt en 
utbildning och fortsätta 
bidra till samhället. 

Flyktingströmmar är 
inte nödvändigtvis dåli-
ga. Klimatmigrationen 
kan vara en lösning på 
samhällets behov av ar-
betskraft i ett land med 
en åldrande befolkning 
och färre arbetare som 
tar över arbetsuppgif-
ter. Spontana flykter 
som utgörs av tusentals 
människor och som sker 
skyndsamt och oplanerat 
efter att en katastrof in-
träffat samt belastar sys-
tem i enstaka länder är 
däremot problematiska.  
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■ Många bilar som rullar på våra vägar är eldrivna – och de blir 
fler. Att driva bilen på el är en viktig pusselbit i omställningen till 
ett fossilfritt samhälle, men den ställer höga krav på batteriteknik 
och smarta laddlösningar. En väg framåt kan vara elvägen, menar 
LTH-forskaren Mats Alaküla.

Framtidens digitala trans-
portteknik ingår i Mats 
Alaküla forskningsom-
råde. Han är professor i 
industriell elektroteknik 
och automation vid Lunds 
Tekniska Högskola, LTH, 
och säger:

– Belastningen på klima-
tet från fossila bränslen 
måste minska, och eldriv-
na bilar är en viktig del av 
lösningen. Utmaningen är 
att vi – varken nationellt 
eller internationellt – är 
riktigt redo för laddningen 
av alla elfordon.

Det behövs nya lösningar, 
och en av dem kan enligt 
Mats Alaküla vara elvägen 
– en vägskena i marken som 
laddar fordonet under pågå-
ende körning. Elvägen kan 
minska behovet av batterier 
så som de är utformade idag 
och gör det möjligt att spri-
da ut laddningen i tid och 
rum.

Laddtekniken räcker 
inte till
Dagens eldrivna bilar är 
i behov av laddning efter 
en körsträcka på ungefär 
30-60 mil, och en förut-
sättning är att det finns 
laddstolpar längs vägen. 
En extra utmaning är ladd-
ningen för transportfordon 
som lastbilar. Deras batte-
rier är stora, väger flera ton 
och tar lång tid att ladda.

– Ett stort batteri behöver 
laddas längre än ett min-
dre vilket kräver att god-
sterminalerna är utrustade 
med laddteknik som räck-
er till många lastbilar som 
behöver stå stilla långa 
stunder. Så är det inte 
idag, säger Mats Alaküla.

Batteritekniken en 
utmaning
– Batterierna i elbilar som 
finns på marknaden idag 
innehåller ofta metaller 
som är klimatbelastande. 
Även framställningen av 

batterierna är en utma-
ning eftersom de, utöver 
att vara miljöpåverkande, 
också påverkar människ-
ans hälsa på ett negativt 
sätt, säger Mats Alaküla.

Genom ett räkneexempel 
förklarar Mats Alaküla hur 
elvägen kan minska beho-
vet av batterier så som de 
ser ut och fungerar idag:

– Om vi har 600 mil elväg 
i Sverige, som alltså mot-
svarar en elvägsbeläggning 
på 40 procent av landets 
riks- och europavägnät, 
så kan det minska batteri-
behovet med 60 procent, 
säger Mats Alaküla, som 
också ser fler vinster med 
elvägen:

– Utöver tekniken som möj-
liggör laddning innehåller 
elvägen olika högtekno-
logiska lösningar som till 
exempel temperatur- och 
radarteknik. Detaljerad in-
formationen av det slaget 

Elvägen – framtidens väg att ta?

kan bidra till ökad trafiksä-
kerhet, säger han.

Utvecklingen behöver 
accelerera
Men miljömålen är i fo-
kus, och Mats Alaküla 
poängterar att om elvägen 

ska kunna bidra i omställ-
ningsarbetet så behövs 
ännu högre utvecklings-
hastighet.

– Satsningen på elväg kan 
vara ett led i att minska 
koldioxidutsläppen från 

godstrafik, och på sikt 
även persontrafik, men vi 
behöver skynda på, nuva-
rande takt är inte tillräck-
lig, säger han.
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Det behövs nya lösningar för att minska belastningen på klimatet från fossila bränslen – en av lösningarna 
kan vara elvägen, menar Mats Alaküla, professor vid LTH. Foto: Pexels
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■ Elbilsmarknaden växer ännu snabbare än tidigare beräkningar och med det ökar 
också behovet av laddpunkter. Enligt beräkningar gjorda av Boston Consulting Group 
(BCG) kommer det att behövas tre miljoner laddpunkter och 600 stationer för vätgas-
tankning i Sverige år 2050.

- Bristen på offentliga 
laddningsplatser och 
otillräcklig laddnings-
struktur kan komma att 
avskräcka svenska kon-
sumenter från att köpa 
elbil, säger Mikael Tern-
hult, Partner och Mana-
ging Director på BCG 
Stockholm och expert på 
bilindustrin.

I dag står transportsek-
torn för cirka 30 procent 

av alla utsläpp av växt-
husgaser i Norden. På 
marknaden för person-
bilar ses redan en tydlig 
övergång bort från för-
bränningsmotorer, drivet 
av en växande marknad 
för elbilar. Samtidigt är 
en snabbare förändring 
på infrastruktursidan 
nödvändig för att nå kli-
matmålen, enligt nya sif-
for från BCG. 

BCG har räknat på vilken 
omställning som behöver 
göras om vi ska fortsätta 
resa och röra oss som vi 
gör idag. För att nå Nor-
dens klimatmål 2050 
krävs då att tolv miljoner, 
eller 95 procent, av for-
donsflottan i Norden är 
elektrifierad.

– Det här kräver en be-
tydande investering i in-
frastrukturen. Vår analys 

BCG: Tre miljoner laddpunkter för elbilar 
krävs i Sverige fram till 2050

visar att det behövs tre 
miljoner laddpunkter en-
bart i Sverige för att kla-
ra elektrifieringen av for-
donsflottan och därmed 
nå klimatmålen, säger 
Mikael Ternhult, Partner 
och Managing Director 
på BCG Stockholm och 
expert på bilindustrin.

Enligt Energimyndig-
heten har Sverige i dag 
2550 laddstationer med 

13 800 laddningspunk-
ter. Det finns därmed ett 
omfattande behov av en 
utbyggd infrastruktur 
för laddning i till exem-
pel bostadsrättsförening-
ar, vid arbetsplatser och 
längs med vägnätet. År 
2025 förväntas över 90 
procent av alla nysålda 
bilar i Norden vara an-
tingen elbilar eller hybri-
der, mer än en fördubb-
ling jämfört med år 2020 
då motsvarande siffra var 
41 procent. 

– EU:s tillkännagivande 
om att förbjuda försälj-
ning av nya fordon med 
förbränningsmotor från 
2035 är en game chang-
er för den globala for-
donsindustrin och även 
för Sverige. Det sätter 
ordentlig fart på trans-

portsektorn, där alla nu 
jobbar mot att nå EU:s ut-
släppsmål för 2050, säger 
Mikael Ternhult.

När det gäller lastbilar är 
eldrift många gånger inte 
möjligt på grund av hög 
vikt och längre trans-
portsträckor. Här är vät-
gas ett alternativ och en-
ligt BCG kommer det att 
behövas 600 vätgassta-
tioner i Sverige 2050.
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Skanna och läs rapporten

■ Sannolikheten att få bilen godkänd är högre i områden med 
många bilbesiktningsstationer än i områden med få. Det visar 
nationalekonomerna Osmis Habte (Konkurrensverket) och 
Jerker Holm (Ekonomihögskolan) i en vetenskaplig artikel 
publicerad i Review of Industrial Organization. Studien ba-
seras på drygt 22 miljoner besiktningar mellan åren 2010 och 
2015, och studerar hur antalet konkurrenter i en stations när-
område påverkar antalet godkända bilbesiktningar.

En viktig fråga för poli-
tik och samhällsekonomi 
är hur konkurrens påver-
kar olika aktörers bete-
enden. Konkurrens ses 
ofta som något enbart po-
sitivt som bidrar till bätt-
re prestationer och lägre 
priser. Samtidigt finns 
en diskussion om att 
konkurrens kan leda till 
oönskade sidoeffekter. 
Exempelvis inom skol-
området finns tecken på 
att konkurrens kan leda 
till betygsinflation. Men 
det hela kan vara proble-
matiskt att mäta, enligt 
nationalekonomerna bak-
om den nya studien.

Konkurrens ökar chansen att få bilen godkänd i 
bilbesiktningen

– Konkurrens påverkar 
och påverkas av många 
olika faktorer och vissa 
av dessa är svåra att mäta. 
När det gäller betygsin-
flation kan ju konkurrens 
påverka undervisningens 
kvalitet. Samtidigt är det 
svårt att säkert och ob-
jektivt att mäta kunskap 
eftersom det är skolornas 
egna lärare som rättar 
deras elevers nationella 
prov, vilket ses som ett 
mått på kunskap, säger 
Jerker Holm, professor 
i nationalekonomi på 
Ekonomihögskolan vid 
Lunds universitet och en 
av författarna till den nya 
studien.

Lättare att undersöka 
konkurrens och 
bilbesiktning
När det gäller svensk 
bilbesiktning försvinner 
en stor del av dessa ”stö-
rande” faktorer och det 
finns en rik datamängd 
avseende de ungefär 
fem miljoner besiktning-
ar som görs årligen. En 
bilbesiktning följer ett 
bestämt protokoll som 
går igenom en given upp-
sättning krav på detaljer 
(bromsar, belysning med 
mera) som är tydliga, 
och utifrån sett, tämligen 
objektiva. Svensk bil-
besiktning är dessutom 
organiserad så att bilbe-

siktningsföretagen inte 
får sälja andra relaterade 
tjänster (t.ex. reparatio-
ner) som skulle kunna 
påverka inspektörernas 
bedömningar i besikt-
ningarna.

– Den svenska bilbe-
siktningsmarknaden kan 
därför ses som en reg-
lerad marknad som är 
inriktad mot kontroll av 
säkerhet och där kon-
kurrens gärna får påver-
ka effektivitet men inte 
sannolikheten att få sin 
bil godkänd, säger Jerker 
Holm.

Fler godkända bilar 
med fler bilprovnings-
stationer i närheten
Trots dessa förutsätt-
ningar finner Jerker 
Holm och Osmis Habte 
statistiskt signifikanta 
konkurrenseffekter på 
godkännandeandelen, 
detta med hjälp av oli-
ka statistiska metoder. 
I grundmodellen antas 

varje besiktningsstation 
ha ett visst upptagnings-
område som kan anges 
som en viss radie runt 
den. Antalet andra bil-
provningsstationer inom 
detta område blir då ett 
mått på den konkurrens 
som stationen är utsatt 
för. Ju fler konkurrenter 
desto större konkurrens.

I de olika statistiska be-
räkningar som forskarna 
har utfört visas det att om 
en station tillkommer på 
en medianmarknad (det 
vill säga en marknad där 
det antalet besiktnings-
stationer är lika med 
medianantalet) så ökar 
andelen godkända be-
siktningar med 0,3–1,9 
procent. Även om effek-
terna får ses som begrän-
sade så är de statistiskt 
tydliga och berör många 
bilägare.

I den aktuella studien 
gjordes ungefär 4,5 mil-
joner besiktningar per år 

och andelen godkända 
bilar var cirka 70 pro-
cent. Med dessa siffror 
innebär 1 procent ökning 
i andelen godkännande 
en ökning med drygt 30 
000 godkända bilar årli-
gen i Sverige.

– Det är svårt att exakt 
säga vilken mekanism 
som förklarar resultaten 
men en som ligger nära 
tillhands är att det är 
lättare för en missnöjd 
bilägare som fått sin bil 
underkänd att byta sta-
tion när det finns flera 
att välja mellan i när-
området. Detta gör det 
mer ”kostsamt”, i termer 
av kundbortfall, för en 
station att vara strikt i 
besiktningarna när det 
finns många konkurren-
ter jämfört med få, säger 
Jerker Holm.
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Om en station tillkommer på en medianmarknad så ökar andelen godkända besiktningar med 0,3–1,9 procent. Även om effekterna får ses som begränsade så är de statistiskt tydliga och berör många 
bilägare. Image by Wolfgang Claussen from Pixabay
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■ Ledamöterna väntas godkänna nya regler för att säkerställa att minimilöner ger en 
rimlig levnadsstandard i EU. Ta reda på mer här.

Under flera års tid har 
parlamentet krävt EU-åt-
gärder för att säkerställa 
tillräckliga inkomster för 
arbetstagare. Fattigdom 
bland arbetstagare i EU 
har ökat under det senas-
te decenniet. Ekonomis-
ka nedgångar, som under 
covid 19-krisen, visar att 
minimilöner spelar en 
viktig roll för att skydda 

låglönearbetare som är 
mer sårbara.

Efter ett förslag från 
EU-kommissionen om 
att förbättra minimilö-
nerna, nådde parlamen-
tets och rådets förhand-
lare en överenskommelse 
i juni 2022. Ledamöterna 
kommer att rösta om de 
nya reglerna under ple-

narsammanträdet i Stras-
bourg i september.

Ledamöterna väntar sig 
att reglerna kommer att 
leda till att EU-länderna 
uppnår reallönetillväxt 
och undviker konkurrens 
om arbetskraftskostna-
der på den inre markna-
den. Reglerna ska också 
bidra till att minska löne-

Rättvisa minimilöner: åtgärder för anständiga 
levnadsvillkor i EU

skillnaderna mellan kö-
nen. Närmare 60 procent 
av de som uppbär mini-
milöner i EU är kvinnor

Vad innebär den nya 
lagstiftningen?

EU-länder som tillämpar 
minimilöner måste se till 
att nivån möjliggör en an-
ständig levnadsstandard. 

För att avgöra det kan de 
använda instrument som:

• en nationell tjänste- och 
varukorg till realpriser, 
som kan innehålla olika 
sociala aktiviteter,
• jämförelse av minimilö-
nen med referensvärden 
som vanligtvis används 
internationellt, såsom 60 
procent av bruttomedian-
lönen eller 50 procent av 
bruttomedellönen,
• jämförelse mellan net-
tominimilön och fattig-
domsgränsen,
• minimilönens köpkraft.

Andra åtgärder som med-
lemsländernas regeringar 
behöver vidta inkluderar 
att:

• främja kollektiva för-
handlingar om lönesätt-
ning,
• uppdatera lagstadgade 
minimilöner minst vart-
annat år, eller högst vart 
fjärde år för de länder 
som använder en auto-
matisk indexeringsmeka-
nism,
• genomföra arbetsin-
spektioner för att säker-
ställa efterlevnad och 
åtgärda missbrukande 
arbetsförhållanden, 
• säkerställa att arbets-
tagare har tillgång till 
tvistlösning och rätt till 
upprättelse.

Kommer alla EU-län-
der att ha samma 
minimilön?

Nej. Varje land kom-
mer att fastställa nivån 
på minimilönen base-
rat på socioekonomiska 
förhållanden, köpkraft, 
produktivitetsnivåer och 
nationell utveckling.

Sverige och andra länder 

där lönerna enbart fast-
ställs genom kollektiv-
avtal (se nedan) behöver 
inte införa en lagstadgad 
minimilön.

Varför behövs lagstift-
ning om minimilöner 
på EU-nivå?

Minimilönen är den 
lägsta ersättning som 
anställda ska få för sitt 
arbete. Även om alla 
EU-länder har någon 
form av minimilön täck-
er denna ersättning i de 
flesta medlemsländer 
ofta inte alla levnads-
kostnader. Ungefär sju 
av tio minimilönarbetare 
i EU hade svårt att klara 
vardagen under 2018.

Minimilöner i EU idag

Månatliga minimilöner 
varierade kraftigt inom 
EU år 2022, från 332 
euro i Bulgarien till 2 256 
euro i Luxemburg. En av 
de viktigaste faktorerna 
till variationen är skillna-
den i levnadskostnader.

Det finns två typer av mi-
nimilöner i EU-länderna:

• Lagstadgade minimi-
löner: regleras i lag. De 
flesta medlemsländer har 
sådana regler.
• Kollektivt överenskom-
na minimilöner finns i 
sex EU-länder – Öster-
rike, Cypern, Danmark, 
Finland, Italien och Sve-
rige. Här bestäms löner-
na genom kollektivavtal 
mellan fackföreningar 
och arbetsgivare, i vissa 
fall finns även minimi-
löner.
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Minimilöner i Europa. Bild: Europaparlamentet

■ Mellan september 2021 
och maj 2022 öppnades 
omkring 40 obemannade 
livsmedelsbutiker i Sve-
rige enligt en kartlägg-
ning gjord av tidningen 
Dagligvarunytt. I maj 
fanns det 128 helt eller 
delvis obemannade livs-
medelsbutiker i Sverige 
visar kartläggningen. 
Enligt Dagligvarunytt 
finns planer som innebär 
att antalet obemannade 
butiker vara på väg att 
fördubblas. De obeman-
nade butikerna gör att 

Antalet obemannade livsmedelsbutiker ökar 
snabbt i Sverige

invånarna även i små 
byar kan handla på hem-
maplan. Ett av de största 
bolagen inom obeman-
nade livsmedelsbutiker 
heter Automat med helt 
obemannade butiker 
som kunderna med hjälp 
av sina bank-id kan kli-
va in i mellan klockan 5 
och 23. Användandet av 
bank-id stänger dock ute 
ägare av sommarhus som 
bor i andra länder och 
som inte kan få svensk 
bank-id. Förra året hade 
38 152 svenska fritidshus 

utländska ägare, främst 
från Norge, Danmark 
och Tyskland. Idag finns 
en rad aktörer inom helt 
eller delvis obemannade 
butiker där de stora livs-
medelskedjorna främst 
satsat på en hybridva-
riant: Automat, Lifvs, 
Pressbyrån Go, Coop 
Mini. Seven 24, Ica To 
Go, 24 Food och 24-sju. 
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AutoMats obemannade butik i Skåne Tranås i sydöstra Skåne. Foto: News Øresund
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■ Redan ett år efter att den första el-dragbilen togs i drift ser Helsingborgs 
Hamn en dubbel positiv effekt, minskade produktionskostnader med över 
10 procent för el-dragbilarna trots de rekordhöga elpriserna, och minskade 
utsläpp från hamnens produktion. En win-win för alla!
Helsingborgs Hamn har en 
ambitiös hållbarhetsstrategi 
och arbetet har pågått i flera 
år nu. Trots stora investe-
ringar i hamninfrastruktur 
och moderna miljövänliga 
arbetsfordon visar hamnen 
på goda resultat och har 
en stabil ekonomi. Inves-
teringarna i en hållbarare 
verksamhet har gjorts med 
eftertanke och på ett eko-
nomiskt hållbart vis så att 
det inte belastar hamnens 
resultat som 2021 visar sex 
procent ökning gentemot 
föregående år.

Elektrifiering i fokus

Helsingborgs Hamn har 
målet att driva en fossil-
fri produktion 2024 och 
har investerat stort i olika 
elektriska lösningar för att 
komma i mål.

Två egna solcellsanlägg-
ningar på sammanlagt 99 
MWh som minskar ham-
nens beroende av köpt el
Byggnationen av en egen 
fördelningscentral
Investering i 4 el-dragbilar 
under 2021 som rullar i pro-
duktionen
Testbedd för ny tidsbespa-
rande laddteknik i form av 
vägskenor från Elonroad
Sveriges första el-reach-
stacker upphandlad, med 
levereras i slutet av sista 
kvartalet i år
Investering i ett nytt Ter-
minal Operation System 
(TOS) för effektivisering av 
godsflöden
Modern produktionsutrust-
ning som klaffar, ramper 
och spåranläggningar
I planen ligger även att titta 

på potentialen med ett eget 
batterilager som ger möj-
ligheten att spara och lag-
ra energi för att öka själv-
ständigheten och minska 
belastningen på elnätet.

Samarbete och kunskaps-
utbyte

För att få så mycket som 
möjligt ut av hållbarhets-
satsningarna har hamnen 
även skrivit på Helsing-
borgsdeklarationen, en ge-
mensam kraftsatsning med 
aktörer från regionens alla 
delar av logistikkedjan som 
gemensamt ska accelerera 
den gröna omställningen 
mot en klimatneutral pro-
duktion inom logistiksek-
torn till 2030.

Helsingborgs Hamn har 
även skrivit på det skån-
ska elektrifieringslöftet, ett 
nationellt regeringsinitia-
tiv där totalt 17 regioner i 
Sverige lämnat löften om 
att gemensamt finna förut-
sättningar för en hållbarare 
tillväxt genom samarbete, 
kunskapsutbyte och kon-
kreta projekt.

- För att på bästa sätt nå både 
våra och Sveriges övergri-
pande hållbarhetsmål krävs 
att vi samarbetar över grän-
serna. Det är därför vi inves-
terar och är delaktiga i olika 
initiativ. Vi delar gärna med 
oss av våra erfarenheter som 
vi lärt oss under resan mot 
Nordens modernaste hamn 
och tar gärna lärdom av hur 
andra arbetar mot en håll-
barare logistiksektor, säger 
Bart Steijaert vd på Helsing-
borgs Hamn.

Ekonomin bakom elektris-
ka arbetsfordon

Över livslängden på ett ar-
betsfordon blir det både 
billigare drift, mer miljö-
vänligt och ger en bättre 
arbetsmiljö med elektriska 

Hållbara investeringar ger avkastning

arbetsfordon. Beräkningar 
efter att ha haft el-dragbi-
lar i drift i mer än ett år i 
Helsingborgs Hamn visar en 
ekonomisk besparing på mer 
än 10 procent per år gente-
mot traditionella dragbilar 
som hamnen driver med 
HVO 100 bio-diesel, detta 
trots att södra Sverige sett de 
högsta elpriserna någonsin 
under det senaste året.
Om nuvarande beräkningar 

vidhåller visar de en total 
besparing av investering-
en i el-dragbilar på nästan 
20 procent under fordonets 
livslängd.

- Det är med dessa positiva 
siffror från våra hållbar-
hetsinvesteringar som vi nu 
även har köpt in Sveriges 
första helt elektriska reach-
stacker från Kalmar som le-
vereras till hamnen i slutet 

av 2022, berättar Bart.

Helsingborgs Hamn satsar 
på hållbarhet i alla led - ef-
fektivare flöden, nöjdare 
kunder, minskad miljöpå-
verkan, bättre arbetsmiljö 
och ekonomiskt hållbara 
investeringar för framtiden.
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Helsingborgs Hamns elektriska dragbilar är en bra investering både för ekonomin och en mer hållbar verksamhet. Foto: Helsingborgs Hamn
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Barnens blodprover ökar kunskapen om hur typ 1-diabetes utvecklas
■ Vad är det som gör att vissa får typ 1-diabetes medan andra inte får sjukdomen? Forskare runtom i världen söker gemensamt 
efter ett svar på den svårlösta frågan. Diabetesforskare vid Lunds universitet bidrog nyligen med data till en studie som visar att 
sjukdomen utvecklar sig på tre olika sätt hos barn. Den ökade kunskapen gör det möjligt att genomföra nya typer studier som går 
ut på att förebygga typ 1-diabetes.

Varje droppe blod är vik-
tig för TEDDY-studien i 
Sverige. Barnen som del-
tar i studien har en förhöjd 
ärftlig risk att utveckla 
sjukdomen. Vid fyra må-
naders ålder lämnades det 
första blodprovet. Barnen 
fortsätter sedan att lämna 
blodprov upp till 15 års 
ålder och möter samma 
forskningssjuksköterska 
vid varje besök.

– Våra forskningssjukskö-
terskor är väldigt duktiga 
på att göra besöket så be-
kvämt som möjligt. Ibland 
kan jag tycka att det känns 
jobbigt att vi behöver ta så 
många blodprov på bar-
nen, men det har ökat vår 
kunskap om vad det är som 
gör att vissa barn får sjuk-
domen, säger Åke Lern-
mark, senior professor i 
experimentell diabetes-
forskning vid Lunds uni-
versitet och ansvarig för 
TEDDY-studien i Sverige.

Diabetesrelaterade 
autoantikroppar
Forskarna bakom studien 
är särskilt intresserade av 
att följa utvecklingen av 
tre olika diabetesrelate-
rade autoantikroppar hos 
barnen. För varje ny stu-
die lär de sig mer om de 
här autoantikropparna som 
är riktade mot kroppens 
egna vävnader. Ett blod-
prov med positivt resultat 
för någon av autoanti-
kropparna tyder på att de 
celler i bukspottskörteln 
som tillverkar insulin blir 
angripna av kroppens eget 
immunförsvar. En individ 

med mellan två och fyra 
diabetesrelaterade au-
toantikroppar har visat sig 
ha ökad risk att utveckla 
typ 1-diabetes.

Åke Lernmark har intres-
serat sig för forskningsom-
rådet under decennier och 
har bidragit till att utveckla 
metoder för hur analyserna 
av blodproverna ska ge-
nomföras.

 – Det är angeläget att vi 
får ökad kunskap om typ 
1-diabetes eftersom det är 
en fruktansvärd sjukdom 
som kan ge upphov till 
mycket mental stress för 
den som drabbas. Många 
får sjukdomen som barn 
och på lång sikt kan den 
ge upphov till allvarliga 
komplikationer som mins-
kar både livskvaliteten och 
livslängden.

Han är en av författarna 
bakom en internationell 
studie som nyligen publ-
icerades i Nature Commu-
nicationsoch som visar att 
typ 1-diabetes utvecklar 
sig på tre olika sätt hos 
barn. Studien bygger på 
data med 24.662 barn som 
har följts under 15 år. Data 
har hämtats från uppfölj-
ningsstudier i USA, Sveri-
ge, Tyskland och Finland. 
Lunds universitet har bi-
dragit med data från en 
uppföljningsstudie i Skåne 
där barn har screenats för 
diabetesrisk från födseln 
upp till 15 års ålder. Arti-
keln visar att typ 1-diabe-
tes kan delas in i tre olika 
grupper baserat på hur 

mönstret för att utveckla 
autoantikroppar ser ut.

Markus Lundgren, forska-
re i pediatrisk endokrino-
logi vid Lunds universitet, 
är vetenskapligt ansvarig 
för uppföljningsstudien i 
Skåne och medförfattare 
till studien i Nature Com-
munications. 

– Studien visar väldigt 
tydligt att det finns tre oli-
ka vägar från frisk individ 
till ett insjuknande hos 
barnen. Styrkan är att flera 
internationellt verksamma 
forskare har bidragit med 
data till analyserna som 
har gjorts med hjälp av 
avancerade maskininlär-
ningsmetoder, säger Mar-
kus Lundgren, som även 
är verksam som specialist-
läkare inom diabetes och 
endokrina sjukdomar.

Förebyggande studier
Markus Lundgren och Åke 
Lernmark deltar i arbetet 
vid ett internationellt kon-
sortium som har som mål-
sättning att de diabetesre-
laterade autoantikropparna 
ska användas i kliniska 
försök för att förebygga 
typ 1-diabetes. Nyligen 
godkände Europeiska lä-
kemedelsmyndigheten di-
abetesrelaterade autoanti-
kroppar som en biomarkör. 
Resultat från TEDDY-stu-
dien har använts i underla-
get.Godkännandet innebär 
att individer som har minst 
två diabetesrelaterade au-
toantikroppar kan delta i 
kliniska studier som går ut 
på att förebygga sjukdo-

men. Hittills har det enbart 
varit möjligt att genomföra 
behandlingar på studiede-
ltagare som har utvecklat 
sjukdomen. 

– Beskedet är en stor 
framgång för oss som har 
arbetat för att öka kun-
skapen om sjukdomsut-
vecklingen. Det här visar 
hur viktigt det är med in-
ternationella samarbeten 
för att nå resultat. Barnen 
som har deltagit i våra 
studier har bidragit på ett 
väldigt värdefullt sätt. Vi 
hoppas att godkännandet 
kommer att öka intresset 
bland läkemedelsföretag 
att utveckla nya läkeme-
del och behandlingar som 
kan förhindra att barn 
med autoantikroppar får 
typ 1-diabetes, säger Åke 
Lernmark.

Markus Lundgren är an-
svarig för en studie i Skåne 
där forskarna undersöker 
om ett nytt läkemedel kan 
bevara fler insulinprodu-
cerande celler hos vuxna 
personer som nyligen har 
fått typ 1-diabetes. Studien 
görs som en del av ett in-
ternationellt forsknings-
samarbete. Han har för-
hoppningar om att sådana 
studier ska kunna göras i 
förebyggandesyfte i fram-
tiden.

– Om läkemedlet vi provar 
visar sig vara säkert och 
effektivt skulle man kunna 
tänka sig att vi i framtiden 
kan göra den här typen av 
studier på personer som har 
diabetesrelaterade autoanti-

kroppar, men som ännu inte 
har fått sjukdomen, säger 
Markus Lundgren.

Etiska dilemman
Forskarna vet fortfarande 
inte vad det är som orsa-
kar typ 1-diabetes. Studier 
har visat på en koppling 
mellan enterovirusinfek-
tion och utvecklingen av 
autoantikroppar och typ 
1-diabetes. Enterovirus är 
ett samlingsnamnför vi-
rustyper som förökar sig 
i svalg och tarm och som 
sedan sprider sig till andra 
organ. Det pågår forskning 
som undersöker om det går 
att utveckla ett vaccin mot 
typ 1-diabetes som riktar 
in sig mot ett av de virus 
som ingår i gruppen.

– Vi hoppas att vi får vara 
med om forskningen kom-
mer så långt att vaccinet 
kan testas på barn för att 
förebygga typ 1-diabetes, 
säger Åke Lernmark.

Den här typen av forskning 
väcker samtidigt etiska frå-
gor. Ska forskare behandla 
barn som visserligen har 
autoantikroppar,men som 
kanske aldrig kommer att 
få sjukdomen? Diabetes-
forskaren Olle Korsgren, 
som deltar i det strategiska 
forskningsområdet EXO-
DIAB, ger ett par exempel 
på etiska dilemman.

– Om vi genomför en be-
handling på en frisk indi-
vid med autoantikroppar 
kan barnet få en känsla av 
att vara sjukt. Ett annat di-
lemma som kan uppstå är 

att friska deltagare som 
kanske aldrig utvecklar 
sjukdomen får biverkning-
ar av behandlingen. Det är 
viktigt att studierna görs 
på ett etiskt godtagbart sätt 
och att deltagarna får rätt 
information, säger Olle 
Korsgren, professor i cell-
transplantation vid Uppsa-
la universitet.

Samtidigt ser han myck-
et positivt på att diabe-
tesforskningen inom typ 
1-diabetes flyttar fram sina 
positioner. Han märker att 
många läkemedelsbolag 
väljer att satsa på kliniska 
studier inom typ 2-diabe-
tes, som är den vanligaste 
formen av diabetes. 

– De diabetesrelaterade 
autoantikropparna är den 
bästa biomarkören för 
sjukdomen som vi har i 
dag. Mina kollegor vid 
Lunds universitet har gjort 
ett väldigt viktigt arbete 
och bidragit till att läg-
ga grunden för framtida 
kliniska studier. Trots att 
det har skett stora fram-
steg inom behandlingen 
av typ 1-diabetes är det 
många som upplever att 
sjukdomen innebär stora 
hinder i vardagslivet och 
en försämrad livskvali-
tet. Vi behöver hitta sätt 
att förhindra eller fördrö-
ja sjukdomen, säger Olle 
Korsgren.
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Syftet med studien var 
att undersöka skillna-
den i inandad dos av 
luftföroreningar mellan 
storstadsbarn och barn i 
medelstora och mindre 
städer och resultaten ty-
der på att det finns påtag-
liga skillnader. I rappor-
ten noteras att forskning 
inom fältet hittills utgått 
från hypoteser, antagan-
de och modelleringar, 
men att få faktiska mät-
ningar har gjorts. 

– I vår studie har vi mätt 
både luftkvalité på för-
skolor och barnens ak-
tivitetsnivå – vilken är 
direkt kopplat till hur 
mycket de andas. Vi har 
även logg över barnens 

vistelsetider ute respek-
tive inne. Att faktiskt 
inkludera faktorer såsom 
aktivitetsnivå och när 
barnen befinner sig ute är 
unikt och en avgörande 
faktor för att förstå hur 
mycket luftföroreningar 
barnen faktiskt får i sig, 
säger Jenny Rissler, uni-
versitetslektor och fors-
kare vid Institutionen för 
ergonomi och aerosoltek-
nologi.

Tio förskolor i Skåne, va-
rav fem låg vid starkt tra-
fikerade miljöer i Malmö 
och de andra fem i min-
dre trafikerade miljöer i 
mindre och medelstora 
orter, ingick i undersök-
ningen. Resultaten visar 

att barnen på förskolor-
na i Malmö tillbringa-
de betydligt kortare tid 
utomhus, men andades 
in dubbelt så mycket 
luftföroreningar jämfört 
med barnen på de mindre 
orterna.

– Barns möjlighet till 
daglig utevistelse är oer-
hört viktig för att de ska 
kunna vara fysiskt ak-
tiva och därmed lägga 
grunden till en aktiv och 
hälsofrämjande livsstil. 
Att det visar sig att stor-
stadsbarnen tillbringade 
så lite tid ute och att det 
under den tiden blev ex-
ponerade för så mycket 
högre halter av luftför-
oreningar än barn vid 

Ny rapport: Stadsluftens hälsobelastning på barn
förskolor i mindre orter 
är oroande. Framför allt 
då utomhusluften är vår 
”friskluft” och den vi 
ventilerar våra byggna-
der och bostäder med. 
Även om det rör sig om 
olika källor och förore-
ningar är inomhusluften 
sällan renare än luften 
utomhus, säger Emilie 
Stroh, forskare vid ar-
bets- och miljömedicin, 
Lunds universitet.

Barn är särskilt känsliga 
för luftföroreningar då de 
andas in mer luft per kilo 
kroppsmassa än vuxna 
och deras immunförsvar, 
luftvägar- och hjärt- och 
kärlsystem fortfarande 
är under utveckling. Ak-
tuell forskning har inte 
kunnat påvisa en trösk-
elnivå för när halterna 
av luftföroreningar inte 
skulle ge skadliga hälso-
effekter.

I studien låg luftförore-
ningshalterna för samtli-

ga förskolor under de na-
tionella miljömålen men 
sett till WHO:s skärpta 
riktlinjer från 2021 över-
skrids dessa på tre av fem 
förskolor i Malmö. Emi-
lie Stroh och Jenny Riss-
ler anser att det är hög 
tid att man ser över de 
nationella gränsvärdena 
så att dessa överensstäm-
mer med WHO:s rådande 
riktlinjer vilka är satta 
med barns hälsa i åtanke. 

Studien är genomförd 

inom ramen för den na-
tionella miljöövervak-
ningen, på uppdrag av 
Naturvårdsverket, och 
utförd av forskare vid 
avdelningen för Arbets- 
och miljömedicin samt 
institutionen för Ergono-
mi och aerosolteknologi 
vid Lunds universitet. 
Resultaten presenteras i 
rapporten ”Stadsluftens 
hälsobelastning på barn”.
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Dna ger ledtrådar till ren och effektiv energiproduktion
■ Forskare från bland annat Uppsala universitet har genom att studera spiralformade molekyler 
i kroppen, såsom dna, fått ledtrådar till hur energiproduktion i till exempel bränsleceller kan ef-
fektiviseras, utan inblandning av koldioxid och tungmetaller. Den nya forskningen visar hur de 
spiralformade molekylerna, som finns naturligt i allt syreberoende liv, katalyserar energiproduk-
tionen i cellerna.

Syre är viktigt för ett fler-
tal processer i kroppen, till 
exempel i cellandningen, 
där glykos omvandlas till 
vatten och koldioxid med 
hjälp av syre, samtidigt 
som energi avges enligt 
formeln: C6H12O6 + 6O2 
–> 6H2O + 6CO2 + energi 
(ATP).

Utmaningen är dock att 
glykos-, vatten- och kol-
dioxidmolekyler antar så 
kallade singlet-tillstånd 
medan syrgasen antar 
triplett-tillstånd, vilket 
innebär att reaktionen inte 
kan ske utan att något till-
förs den kemiska reaktio-
nen. Detta kan dock ske 
med hjälp av någon form 

av katalysator.
Spiralformade moleky-
ler kan vara katalysator
När det gäller andra typer 
av reaktioner, till exempel 
i bränsleceller där vät- och 
syrgas omvandlas till vat-
ten för att utvinna energi, 
kan tungmetaller såsom 
platina agera katalysator. 
Men det har hittills inte va-
rit känt vad motsvarande 
katalysator skulle kunna 
vara i kroppen och varför 
det görs med sådan effek-
tivitet som det faktiskt gör.

Jonas Fransson, professor 
vid institutionen för fysik 
och astronomi vid Uppsala 
universitet har nu tillsam-
mans med kemister vid 

Weizmann Institute, Israel, 
och University of Pitts-
burg, USA, kommit fram 
till att den okända kataly-
satorn sannolikt utgörs av 
spiralformade molekyler.

Billiga och effektiva 
bränsleceller utan tung-
metaller
De spiralformade moleky-
lerna finns i överflöd i krop-
pen i form av dna och andra 
polymerer, och fungerar 
katalytiskt för den typen av 
reaktioner där syrgas ingår. 
Tack vare de spiralformade 
molekylerna kan tripletter-
nas och singleternas sam-
manlagda egenskaper, till 
exempel energi och rörel-
semängdsmoment, bevaras 

under de kemiska reaktio-
ner där syrgas delas upp i 
syreatomer.

– För att reduktionen av 
syrgas ska ske med stor 
effektivitet i reaktionen 
ska alla biologiska spiral-
formade molekyler vara 
skruvade åt samma håll, 
vilket leder till en närmast 
hundraprocentig sanno-
likhet för att syrgasen tas 
om hand i kroppen, säger 
Jonas Fransson.

Det som gör de spiralfor-
made molekylerna effekti-
va som katalysatorer är att 
de kan dela upp syrgasen i 
syreatomer som kan reage-
ra med glukos för att pro-

ducera energi, vatten och 
koldioxid på ett helt annat 
sätt än till exempel pla-
tina. Det innebär att man 
i framtiden skulle kunna 
konstruera billiga och ef-

fektiva bränsleceller utan 
tungmetaller.
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■ Barn är särskilt känsliga för luftföroreningar. En ny studie visar att 
förskolebarn i trafiktäta storstadsområden är ute betydligt kortare tid 
av sin dag på förskolan men riskerar samtidigt att andas in en dubbelt 
så hög dos av luftföroreningar (partiklar*/minut) jämfört med barn i 
medelstora och mindre orter. Resultaten av studien som genomförts på 
tio förskolor i Skåne, såväl storstad som mindre orter, presenteras i rap-
porten ”Stadsluftens hälsobelastning på barn”.

Bränslecell där syrgas (O2) som är löst i vatten delas upp av de 
spiralformade molekylerna. Det uppdelade syret reagerar med 
vattenmolekyler vilket resulterar i hydroxidjoner (OH-).

Bild: Pexels
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■ Nya sorters proteiner, vilda bär och experimentell livsmedelsframställning. Kan det vara nyckeln till en hållbarare 
livsmedelsproduktion? Innovationscentret FINEST tänker undersöka saken i ett fyraårigt projekt.

På jakt efter en hållbar livsmedelssektor

Produktionen av maten 
som håller oss vid liv, är 
dessvärre också en bety-
dande orsak till världens 
miljö- och klimatpåver-
kande utsläpp. Det be-
hövs därför nya idéer och 
innovationer för att ta 
livsmedelsproduktionen i 
hållbar riktning.

Just detta jobbar cen-
trumbildningen FINEST 
för. Tillsammans med 
Chalmers Tekniska Hög-
skola, forskningsinstitu-
tet Rise och 15 aktörer ur 
livsmedelsbranschen del-
tar nu Uppsala universi-
tet i ett fyraårigt centrum 
där man tittar närmare på 
hur produktionen av mat 
ska kunna göras hållbar 
ur såväl miljömässigt, 
ekonomiskt som socialt 
perspektiv.
Postdoktor Helena Forn-
stedt har skrivit en av-

handling om innova-
tionsmotstånd. I projektet 
har hon riktat in sig på att 
kartlägga det som kallas 
proteinskiftet.

– Vi behöver både äta och 
producera mat annorlun-
da än i dag för att komma 
till rätta med problemen 
och det behövs en öppen 
debatt om hur det ska gå 
till. För vi behöver byta 
ut det röda köttet eller 
åtminstone äta mindre av 
det på grund av att pro-
duktionen av det släpper 
ut så mycket.

Så just nu tittar vi på det 
innovationssystem som 
byggts kring växtbasera-
de proteiner, säger hon.

Tre 
innovationsområden
Proteinskiftet med balj-
växter i fokus är ett av 

projektets tre huvudsak-
liga innovationsområ-
den, varav de övriga två 
handlar om experimen-
tell matproduktion samt 
hur man bättre kan nytt-
ja de vilda bär som finns 
naturligt i de svenska 
skogarna.

Thomas Lennerfors, som 
är professor i industriell 
teknik, leder ett arbets-
paket inom centret. Han 
ger flera konkreta exem-
pel på hur livsmedelssek-
torn kan innoveras i håll-
bar riktning.

– När det gäller proteiner 
så är tanken att de ska 
baseras på främst balj-
växter och kunna odlas i 
Sverige så att vi inte bi-
drar till problemen med 
sojaodlingar. Vi försöker 
också ha med lustaspek-
ten när vi tittar på detta, 

så att man kan skapa väl-
smakande produkter med 
bra textur. Sedan borde 
vi kanske utnyttja de bär 
som växer här i landet 
bättre. I dag plockas bara 
ungefär fem procent av 
de vilda bären som finns 
i Sverige, och en stor del 
av dessa exporteras se-
dan, säger han.

Projektets mål är alltså 
både en hållbarhetsfrå-
ga och en industrifråga. 
Dels för att livsmedels-
produktion här bidrar till 
en större mängd närpro-
ducerat, dels för att detta 
i sig skapar arbetstillfäl-
len på plats i Sverige. Det 
gäller därför att undersö-
ka hur de vilda råvaror 
som redan finns i Sveri-
ge, kan förädlas till nya 
produkter här. Men ock-
så att kickstarta igång en 
större inhemsk produk-

tion av baljväxtbaserde 
produkter.

– Det har kommit väldigt 
mycket nya produkter de 
senaste åren, några av 
dem med svenskodlade 
ärtor, men där man be-
hövt processa produkten 
i ett annat land. Men från 
årsskiftet finns en an-
läggning i Sverige som 
klarar det, säger Helena 
Fornstedt.

Experimentell anda
Men det behövs också 
helt nya idéer för att sty-
ra om livsmedelsskutan i 
hållbar riktning. Och det 
är här det experimentella 
spåret i projektet kommer 
in i bilden. Här kommer 
det att handla mycket om 
hur man kan gå från jord-
bruk till att undersöka 
hur man kan odla mat i 
artificiella miljöer för att 
minska beroendet av od-
lingsbar mark.

– Detta är ett rätt öppet 
spår än så länge. Vi kom-
mer också att problemati-
sera begreppet hållbarhet 
och undersöka vad man 
menar med olika påstå-
enden, säger Thomas 
Lennerfors.

I projektet samarbetar 
man med 15 aktörer 
inom den svenska livs-
medelsbranschen. Men 
man vänder förstås också 
blickarna ut mot världen 
och se vad som händer 
på området i olika länder, 
och om man kan lära av 
andras matproduktions-
system.

– Ofta blir det rätt smala 
studier inom forsknings-
världen. Men behovet är 
stort av ett bredare an-

slag och att göra detta i 
samråd med de aktörer 
som finns, säger Thomas 
Lennerfors.

Helena Fornstedt är inne 
på samma spår:

– Det är väldigt bra att 
kunna få diskutera med 
dem och få del av deras 
syn på branschen och de 
problem som de ser. Sen 
är det viktigt att vi har på 
oss forskningsglasögo-
nen och så långt det går 
förmår se olika perspek-
tiv och hur de kan stå i 
konflikt med varandra, 
säger hon.

Ställa om till 
baljväxtproduktion
För det behövs en hel 
del förbättringar för att 
skapa innovation som 
leder till hållbarhet inom 
livsmedelssektorn. Ska 
bönder våga ställa om 
till baljväxtproduktion, 
pekar mycket på att det 
kommer att behövas bätt-
re garantier för att man 
faktiskt får sälja det man 
producerat. Något som 
också kan hänga ihop 
med vad som är möjligt 
att göra med baljväxter-
na. Helena Fornstedt:

– Många pratar om att 
det behövs godare och 
bättre produkter, så att 
de lockar också dem som 
kanske inte tänker bli ve-
ganer men som ändå vill 
äta mindre kött. Priset 
är också en viktig fråga, 
kött är ju i dag subventio-
nerat, medan vegetariska 
produkter inte är det.

Info Express
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Ju fler uppkopplade prylar, desto större risk för hackerattacker

■ När tvättmaskinen, matbutikens kassasystem och cykelbanas 
lyktstolpar förvandlas till digitala funktioner blir vår vardag 
smidigare. Men med fler digitala enheter som med jämna 
mellanrum behöver uppdateras uppstår nya möjligheter för hackare 
att nästla sig in. Forskare undersöker hur luckorna kan tätas.

För många svenskar blev 
frågan om digital säker-
het främst kännbar som-
maren 2021. Då tvingade 
en it-attack den svenska 
butikskedjan Coop att 
fysiskt slå igen portar-
na. Kaparna tog sig in i 
mjukvaran Kaseya, ett 
verktyg som används för 
att fjärrstyra och överva-
ka it-miljöer.

–  Just den attacken fick 
nog upp allmänhetens 
ögon för frågan om it-sä-
kerhet. På ett sätt var det 
bra. För många var nog 
ganska omedvetna om den 
sårbarhet som det nätbase-
rade samhället kan inne-
bära, säger Boris Magnus-
son, seniorprofessor i 
programvaruteknik, Lunds 
Tekniska Högskola.

Sårbarhet genom fler 
digitala lösningar  i 
vardagen
Den digitala miljö som 
omger oss idag utgörs 
inte enbart av mobiltele-
foner och datorer. It-ba-
serade lösningar omfattar 
också kassasystem, hus, 
sjukvårdsapparater och 
andra samhällsbärande 
funktioner som exempel-
vis försörjning av dricks-
vatten.

– I hemmet finns datorer 
som hjälper oss att prata 
med vänner, spela musik 
eller datorspel. Liknande 
funktioner finns också ut-
anför hemmet, även om 
vi inte tänker på dem så 
mycket. Soptunnor, bilar, 
digitala nycklar är några 
exempel. I vår forskning 

försöker vi helt enkelt un-
dersöka hur vi kan hindra 
apparaterna från att göra 
några dumheter, som att 
någon tar över dem ge-
nom en hackerattack och 
får dem att göra saker 
som de egentligen inte 
ska. Enkelt uttryckt så 
hittar vi på olika smarta 
sätt som skyddar de här 
apparaterna, säger Boris 
Magnusson.

Flera olika mjukvaror 
påverkar säkerheten
En hackerattack innebär 
enkelt beskrivet att någon 
förstör eller skadar mjuk-
varans kod. Och ju fler 
enheter i ett system, desto 
större blir skadan.

– Vårt mål med forsk-
ningsprojektet Smarty 

är att förstå sårbarheter i 
mjukvaran. Ambitionen 
är också att lösa frågan 
om  hur vi enkelt uppda-
terar ett system som be-
står av flera olika mjuk-
varor, vilket ofta är fallet 
hos större företag eller 
organisationer, säger Bo-
ris Magnusson.

Han beskriver de digitala 
system som präglar mo-
dern infrastruktur i svens-
ka och nationella företag 
och organisationer, som 
stora och komplexa ef-
tersom de i regel består 
av en rad mindre enheter. 
Den mängd information 
som ska hämtas in och 
behandlas ökar ständigt. 
För att allt ska ske säkert 
krävs regelbundna upp-
dateringar av mjukvaran.

– Varje uppdatering inne-
bär idag en risk att någon 
extern person kan ta sig in 
i ditt system. Det är som 
att du varje gång öppnar 
dörren för att vädra glöm-

mer att slå igen den, säger 
Boris Magnusson.

Olika attacker har 
olika syften
Målet med en attack 
kan vara flera. Hackaren 
kan kräva stora sum-
mor pengar, så kallad 
ransomware, för att öpp-
na upp en mjukvara igen. 
Det skedde då Coops 
kassaapparater slogs ut. 
Hackergruppen bakom 
attacken kräver då 598 
miljoner kronor för att 
få systemen att fungera 
igen. 

En hackare kan, som 
den ryska invasionen av 
Ukraina blivit ett grovt 
exempel på, genom cybe-
rattacker försöka lamslå 
ett land och stänga ner 
offentliga hemsidor. El-
ler så vill hen förstöra 
för en konkurrent, som 
exempelvis hos en större 
industri med nätbaserade 
styrsystem. 

Också sjukvården är ut-
satt:
– Modern sjukvård i Sve-
rige är beroende av trygg 
mjukvara och it-system. 
Patienter som vårdas i 
livets slutskede vill kan-
ske kunna stanna hemma. 
Personalen behöver då ha 
kontroll över utrustning-
en på distans, och sam-
tidigt hålla kontakt med 
patienten. Till exempel 
kan man övervaka smärt-
lindring, förhöra patien-
ten hur denne har sovit 
under natten och ta vis-
sa typer av prover, säger 
Boris Magnusson.

– Tekniken kan lösa så-
dana frågor, som att ska-
pa ett bättre liv. Men ett 
icke genomtänkt arbete 
kan också skapa sto-
ra problem, säger Boris 
Magnusson.
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BILAR MALMÖ
MAXUS

Reg.nr. CJA04L, Transportbil - 
Skåp, El, 0 Mil, Automatisk, 2019,  
Silver... .
Pris: 599.000 SEK
Telefon: 040-55.26.40
E: info@mmcmalmo.se
W: www.mmcmalmo.se

Maxus Ev80 11.5m3 56kWh 
136HK/ 100% EL

Reg.nr. ZMV513, 2018, El, Halvkombi 
1780 MIL, Automatisk, Vinrödmetallic, 
5 års nybilsgaranti... .
Pris: 319.000 SEK
Telefon: 040-55 26 40
E: info@mmcmalmo.se
W: www.mmcmalmo.se

Hyundai IONIQ Electric 
Premium+

Reg. nr. DEC33D, Bensin, Ar 2022, 
SUV, Automatisk, 0 MIL, 280hk 
8DCT 2WD, Ignite Red... .
Pris: 399.900 SEK
Telefon: 040-645 51 33
E: info@mmcmalmo.se
W: www.mmcmalmo.se

Hyundai Kona N 2.0 T-GDi

Reg.nr. JEH71L, 2022, Bensin, 
Halvkombi, Automatisk, 
0 Mil, Phantom Black... .
Pris: 404.300 SEK
Telefon: 040-55 26 40
E: info@mmcmalmo.se
W: www.mmcmalmo.se

Hyundai i30 5-dörrars 2.0 
T-GDi 280hk DCT 

N Performance

FORD

Mach-E AWD Standard Range, 
Bränsle: El, SUV, 0 MIL,
Automat, 2022 ... .
Pris: 6.445 SEK/mån
Telefon: 040-388.111
E: provkm@hedbergs.se
W: www.hedbergs.se

FORD MUSTANG MACH-E

Reg.nr THE58T, Cabriolet, Bensin, 
Automat, 1155 MIL, Bakhjulsdrift,  
450Hk, Grå, Euro 6... .
Pris: 544.900 SEK
Telefon: 040-388.023
E: provkm@hedbergs.se
W: www.hedbergs.se

FORD MUSTANG
MUSTANG GT CABRIOLET

Reg.nr YSO610, Diesel, Kombi
Automat, 6 749 MIL, Fyrhjulsdrift, 
Svart, Euro 6, 2017 ... .
Pris: 214.900 SEK
Telefon: 040-388.023
E: provkm@hedbergs.se
W: www.hedbergs.se

FORD MONDEO
2.0 TDCI AWD - 2017

Pickup, Automat, Bränsle: Diesel
Fyrhjulsdrift, 213HK, Färg Vit, 
Euro 6, Säten 5 ... .
Pris: 591.100 SEK
Telefon: 040-388.230
E: provkm@hedbergs.se
W: www.hedbergs.se

FORD RANGER RAPTOR

Reg.nr. UBE77U, Elhybrid, Kombi,  
Automat, 2543 MIL, Framhjulsdrift, 
Svart, Euro 6, 2020 ... .
Pris: 299.900 SEK
Telefon: 040-388.023
E: provkm@hedbergs.se
W: www.hedbergs.se

MONDEO KOMBI HYBRID

Reg.nr ZLT216, Elhybrid, Kombi, 
2021 , Automat, 3051 MIL, Fram-
hjulsdrift, Blå, Automat, Euro 6,  ... .
Pris: 334.900 SEK
Telefon: 040-388.023
E: provkm@hedbergs.se
W: www.hedbergs.se

FORD MONDEO
KOMBI HYBRID

ST-Line X Plug-In Hybrid Business, 
SUV, Bensin/El, Automat, 0 MIL, 
Framhjulsdrift, Vit, Euro 6, 2022 ... .
Pris: 448.800 SEK
Telefon: 040-388.230
E: provkm@hedbergs.se
W: www.hedbergs.se

FORD KUGA ST-LINE X 
PLUG-IN HYBRID BUSINESS

HYUNDAI
MAXUS E-DELIVER 3 

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

Reg.nr. ZBO533, Pickup, Bensin/85,  
SUV, Manuell, 4648 MIL, 150 Hk, 
2020, Vit, Framhjulsdrift.
Pris: 234.900 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, 
Grå, Framhjulsdrift... .
Pris: 174.900 SEK
Telefon: 046-312.720
W: www.hedbergs.se
E: lund.forsaljning@hedbergs.se

FORD KUGA HYBRID
2021

Reg.nr. EKB37C, SUV, Bensin, 
0 milManuell, 150Hk, 2022, 
ATLAS WHITE,  ... .
Pris: 299.900 SEK
Telefon: 040-55 26 40
E: info@mmcmalmo.se
W: www.mmcmalmo.se

Hyundai Tucson 1.6T-GDi 
MHEV 6MT 2WD Essential

Reg.nr. PHA43T, Diesel, 1680 mil, 
Automatisk, 2021, GLC, AMG Line 
interiör, ... . 
Pris: 519.000 SEK
Telefon: 040-55.26.40
E: info@mmcmalmo.se
W: www.mmcmalmo.se

Mercedes-Benz GLC 220 D 
4matic 9G-Tronic SE-Edition

BILAR LUND

Reg.nr. FCW16D, Kombi, Hybrid,  
Automat, 5790 MIL, 187Hk, 2019, 
Blå, Framhjulsdrift... .
Pris: 279.900 SEK
Telefon: 046-312.720
W: www.hedbergs.se
E: lund.forsaljning@hedbergs.se

FORD MONDEO
KOMBI HYBRID

Reg.nr. WBR88B, SUV, Elhybrid  
Automat, 4856 MIL, 190Hk, 2021, 
Grå, Tvåhjulsdrift... . 
Pris: 319.900 SEK
Telefon: 046-312.720
W: www.hedbergs.se
E: lund.forsaljning@hedbergs.se

FORD KUGA HYBRID
2021 190HK

Maxus Euniq6 SUV Exclusive 
Paket 100% EL

Reg.nr. EAM67X, 7-sits, Automatisk, 
0 MIL, 2022, 177HK 100% EL, Svart 
Euniq - Exclusive paket... .
Pris: 499.900 SEK
Tel: 040-55 26 40
E: info@mmcmalmo.se
W: www.mmcmalmo.se

Mustang Mach-E GT, SUV, Automat, 
El, 2268 mil, 487HK, Svart, 
Fyrhjulsdrift ... .
Pris: 1.024.800 SEK
Telefon: 040-388.230
E: provkm@hedbergs.se
W: www.hedbergs.se

MUSTANG MACH-E GT

Reg.nr. JKB143, 2018, EcoSport, 
SUV, Bensin,  Manuell, 4 970 MIL, 
125 HK, Vit... .
Pris: 149.900 SEK
Telefon: 046-312.720
W: www.hedbergs.se
E: lund.forsaljning@hedbergs.se

FORD ECOSPORT
1.0 ECOBOOST

Maxus Euniq 5 SUV 
Exclusive Paket 7-Säten

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

Mercedes

Mitsubishi

Mitsubishi Space Star 1.2, 0 mil, 
Automatisk, 2023, Halvkombi, 
Bensin... . 
Pris: 179.900 SEK
Telefon: 040-55.26.40
E: info@mmcmalmo.se
W: www.mmcmalmo.se

Mitsubishi Space Star 1.2 
COMFORT CVT

Mitsubishi Eclipse NYA 
CROSS PHEV BUSINESS

Reg.nr. LBK92E, SUV, 0 MIL, Bränsle 
Hybrid el/bensin, Automatisk, 2022, 
Färg: White Diamond, ... .
Pris: 499.400 SEK
Tel: 040-55 26 40
E: info@mmcmalmo.se
W: www.mmcmalmo.se

Reg.nr.TLK58H, E-Deliver, 
Bränsle:El, 0 mil, Automatisk, 2020, 
SWB 4.8, 122 HK 52,5 kwh batteri... . 
Pris: 432.000 SEK
Telefon: 040-55.26.40
E: info@mmcmalmo.se
W: www.mmcmalmo.se

Maxus e-Deliver 3

Den digitala miljö som omger oss idag utgörs inte enbart av mobiltelefoner och datorer. It-baserade lösningar omfattar också kassasystem, tvättmaskiner, sjukvårdsapparater och andra samhällsbärande funktioner 
som exempelvis försörjning av dricksvatten. Bild av geralt/Pixabay.



HOROSKOP - SEPTEMBER 2022 
Vädur
Inre styrka, spontan energi, självförtroende.
   September kommer att ge Väduren mycket mod och energi till 
deras liv. Eftersom du inte kommer att oroa dig för någonting 
under denna period kommer allt att gå smidigt. Även konflikter 
på jobbet kommer inte att störa dig; tvärtom kan du åtminstone 
öva på diplomatisk problemlösning. Du kommer också att vara 
mycket framgångsrik i att stärka relationer under denna period, 
så var inte rädd för att kontakta gamla vänner, bjud in dem på 
middag och återuppliva din vänskap. Om du fortfarande letar 
efter din själsfrände kanske du äntligen kommer att locka in 
kärlek i ditt liv, tack vare din positiva energi och inflygning.
   Väduren tänker ofta på September som en fräsch nystart. 
De älskar vanligtvis förändringar och denna månad kommer 
att ge dem detta. Problemen som nya skolåret och slutet på 
helgledigheterna kan medföra kommer inte att avskräcka dig. 
Och i motsatsförhållande, tack vare Solens position kommer 
du orädd möta alla utmaningar och du kommer fortfarande ha 
mycket energi kvar för dina hobbys och familjen. Denna energi 
kommer också ha positiv inverkan på folk runt omkring dig. 
Tänk noga på hur du påverkar varje person. Du kan hjälpa till 
en del genom att undvika depression och stress, men andra per-
soner kan bli upprörda av din framgång.

Oxen 
Stark och envis, men praktisk och beslutsam.
       I september kommer Oxen att låsa in sig, och de kommer att 
börja tänka på sina liv. När det kommer till det personliga livet 
kommer du att befinna dig i många situationer där du kommer 
att behöva fatta avgörande beslut. Du kan känna dig fysiskt 
trött, men i verkligheten kommer det att orsakas av överdrivet 
tänkande och drunkning i depression och osäkerhet. Låt därför 
saker flöda och låt inte dina problem uppsluka dig. Den här 
månaden kommer inte att vara en lätt tid för dig, men försök 
att pressa dig själv och övervinna den; bättre dagar kommer 
framöver.
    Under September kan Oxen känna sig deprimerad och omoti-
verad. Detta året har det varit ansträngande, och det verkar som 
om det gått en evighet sedan januari. Dessa negativa känslor kan 
påverka samtliga delar av ditt liv, så du borde inte låta dem kom-
ma ut utan istället försöka hitta hjälp från din partner eller en vän.
Du ska dock inte undvika negativitet utan bara istället låta det 
passera. Även om du inte egentligen vill ha sällskap, kan du 
fortfarande använda din tid mycket effektivt, till exempel till att 
studera, öka dina sportaktiviteter eller utveckla din kompetens.

Tvillingarna
Kommunikativ och artig karaktär med ett sinne för humor och 
kreativitet.
   I september kommer Tvillingarna att möta mycket stress. 
Många plikter kommer att hopa sig, och du kommer att hamna i 
ett liv när du inte längre njuter av någonting. Därför bör du inte 
ge dig ut på mentalt krävande aktiviteter i onödan under denna 
period, och du planerar hellre en helg i friskvård eller natur 
med dina vänner. Under den här perioden kommer du att längta 
efter att vara ensam så att du kan frigöra ditt sinne och göra 
dina prioriteringar rätta, och din gnista kommer att tändas igen.
   Att starta ett nytt skolår kan för Tvillingarna vara utmanande 
på många olika sätt. Oavsett om du känner nervositet på jobbet, 
för studieuppgifter eller bekymmer med barnen, så hanterar du 
dem inte så bra. Du sköt upp många saker på obestämd tid före 
semestern, och nu börjar detta komma ikapp dig. Under slutet 
av September kommer du att påverkas mycket av månens olika 
faser, så du bör vara mer försiktig med din hälsa. Det finns risk 
för skador på överkroppen eller sjukdomar som drabbar luft-
vägarna. Ta därför inga risker och tänk på dig själv.

Kräftan 
Emotionell men mottaglig karaktär, lynnig och avvaktande.
     September blir månaden då Kräftan kommer att känna behov 
av att vara i kontakt med någon, antingen med sina nära vänner 
eller med sin partner. Du kommer att längta efter en kram, när-
het och försäkran om att du blir älskad. Detta behov bör dock 
inte uppsluka dig, och du bör hellre arbeta med självkärlek. 
Under denna period kommer det viktigaste att vara att försäkra 
dig om att du har ditt eget värde och gör saker som du känner. 
Du kommer att stänga dig och meditera den här månaden, för-
vänta dig inga stora förändringar. Att hitta inre frid borde vara 
det viktigaste.
    I September kommer Kräftan att påverkas mest av månen. 
Du grundar ju vanligtvis dina handlingar genom känslor, och 
det kommer även att förstärkas ännu mer nu. Du kommer att 
känna ett stort behov att bli omhändertagen. Men var försiktig 
så att du inte blir för känslomässigt bunden till någon, efter-
som det potentiella nej du får kan innebära hjärtesorg. Då blir 
det inte lätt på jobbet. Om ett problem uppstår kommer du att 
backa undan snarare än att utmana situationen. I stället för för-
ståelse kommer dina kollegor att se ner på dig, och de kommer 
inte att tveka att använda elaka ord. 

Lejonet
Modig, självförtroende, bestämd och öppen är lejonet.
   September och den kommande början av läsåret kommer att 
bli väldigt lugn för Lejonet. Under den här månaden kommer 
du att avslöja en musikalisk talang som du definitivt borde bör-
ja utveckla. Försök att anmäla dig till en musikkurs, som att 
sjunga eller spela ett musikinstrument; du kommer att vidga 
dina vyer och tillfredsställa din kreativa anda. Den här mån-
aden kommer även kulinariska färdigheter att vakna, och du 

kommer att börja experimentera med olika recept. Men undvik 
söt mat eftersom din kropp är benägen att bli överviktig. Det är 
bättre att vara uppmärksam på ett tillräckligt utbud av grönsa-
ker och ett vattenintag.
   September ger dig utmärkt tillfälle att njuta av några soliga 
dagar och att resa lite. Välj ett bra sällskap för din resa eftersom 
detta kan vara din sista möjlighet att resa utomlands i år, så du 
bör definitivt inte tveka eftersom det kommer att bringa dig 
mycket mental energi för resten av året.
Lejonen kommer att kunna hantera all stress i September 
mycket bra, och därför kommer de också att kunna stötta hela 
familjen när de behöver det som mest, och de kommer fortfa-
rande att ha gott om energi kvar för sina egna aktiviteter. För-
sök att få saker att ske nu som du har skjutit upp alltför länge. 
Du kommer att ligga steget före de andra.

Jungfrun 
Försiktig, uppmärksam men intelligent och noggrann är jungfrun.
    I september kommer föräldrainstinkterna att vakna i Jung-
frun. Du kommer att vilja spendera tid med dina barn, som 
kommer att vara väldigt glada och ni kommer att ha mycket 
roligt tillsammans. Om du inte har barn skulle det vara synd 
att inte använda det här humöret, så erbjuda barnvaktshjälp 
till dina vänner, som säkert kommer att uppskatta det. Om du 
och din partner planerar en familj är det dags nu. Under denna 
period kommer du att vara väldigt sällskaplig, och samtidigt 
kommer din kärlek till djur och din önskan att hjälpa dem kom-
mer att öka. Du kan hjälpa till på härbärget eller till och med 
adoptera ett husdjur.
  Tack vare solens påverkan kommer Jungfruarna att vara 
mycket gästvänliga och generösa. När någon frågar dig om 
hjälp, kommer du att hjälpa till utan att tveka. Du kan till och 
med söka för volontärarbete eller bloddonation för att bli till-
fredsställd.
I September kommer du också att visa ett begär för att vara do-
minant. Därför kommer du med glädje att hjälpa till med dina 
kollegors organisation, vilket förmodligen kommer att löna 
sig bra. Dessutom vill du också kontrollera din partner, och du 
kommer förmodligen alltid att sätta dina intressen framför allt. 
Ett överskott av fåfänga kan förstöra ditt förhållande.
Vågen
Rättvis, sympatisk, harmoni och intellekt.
     September blir en energisk månad för Vågen. Du kommer att 
känna behov av att ändra hemmiljö; Därför kommer du att inle-
da återuppbyggnaden av lägenheten med stor entusiasm, eller 
du kommer åtminstone att göra en stor rengöring, som du har 
planerat under en lång tid. När det gäller relationer, kommer du 
att hamna i en situation som gör dig svartsjuk. Du kommer att 
känna dig hotad, och du kommer att vilja kämpa. Men denna 
reaktion kan vara bara skadlig, så gå till naturen, tänk på situa-
tionen, så att du kan komma tillbaka med ett klart huvud och så 
att du inte agerar så impulsivt. Det kommer därför inte att bli så 
allvarligt som det verkar.
    Vågen kommer att må mycket bra i September. Du kommer 
att passa in perfekt överallt, dessutom kommer inte sjukdomar 
och förkylningar att besvära dig det minsta. Du kommer att 
vara i mycket bra form, så du behöver inte vila på dina lagrar 
utan använda energin för att göra någon sportaktivitet.
Mars kommer att ge dig mycket stöd, och detta kommer fylla 
dig med massor av fysisk och mental energi. Du kommer också 
att känna dess påverkan när det gäller din sexualitet. Särskilt män 
kommer känna en mycket stark attraktion till motsatt kön. Men 
tänk på att du har tendens till att bli aggressiv vid avvisande.

Skorpionen 
Observant kämpe, förutseende och empatisk mot andra.
    I september kommer Skorpion att ledas vilse, särskilt i ditt 
kärleksliv. Det är för att du kommer att träffa någon som kom-
mer att provocera en våg av hormoner i dig, och de av er som 
för närvarande är i ett partnerskap kan bekämpa idén om fusk 
på din partner. Detta kommer att föra fram frågan om huruvida 
du faktiskt är lycklig i din nuvarande relation eller inte. Det 
finns en anledning för den personen att visas i ditt liv, och du 
kommer att behöva ta reda på varför. Också, du kommer att be-
höva lite tid för dig själv, kanske ge dig själv en helg tillbringas 
i naturen ensam.
   September kommer inte att vara en smidig månad alls, och 
du kan behöva ta itu med din inre dilemman. Å ena sidan kan 
du bli kall-hjärtad, eller å andra sidan blir du alltför romantisk 
lagd. Men trots all påverkan från Venus, som, i kombination 
med Skorpinjonen, inte är helt positiv, kommer du att kunna hål-
la dig lugn och du kommer hålla inne mycket av dina känslor.
Detta kommer också att påverka förhållandet med din partner 
en hel del. Skorpioner som är singlar kommer att känna en lut-
ning att leta efter svåra och komplicerade relationer, och de 
kommer inte att kunna släppa tanken på att smaka förbjuden 
frukt. Tvärtom kommer de som är i ett förhållande att överväga 
en kompromiss mellan vad de känner för sin partner och beho-
vet av att vara själv.

Skytten 
Målmedveten, energisk och fylld med längtan och ansträngning.
   I september kommer Skytten att lysa på några områden i 
sina liv, särskilt i sina idrottsaktiviteter. Du kommer att kunna 
använda din potential främst i gruppaktiviteter, till exempel är 
volleyboll ett bra val för dig. Försök att hitta en gratis helg, 
organisera en eftermiddag med dina vänner och spela några 
bollspel tillsammans. Du kommer också att utstråla en natur-
lig auktoritet och charm som kommer att förvåna dina nära 

människor och fullständiga främlingar. Du kommer att vara bra 
på att överföra information, det kommer att vara mycket lätt 
för dig den här månaden, du kommer att vara särskilt med barn. 
Du bör tillbringa mycket tid omgiven av människor eftersom det 
kommer att vara den viktigaste energikällan för dig denna månad.
    Dina ledarskapskunskaper kommer att sticka ut lite extra. 
Om du tar på dig ett nytt projekt på jobbet, hittar du enkelt ett 
sätt att få alla att samarbeta och göra det mesta av det. Detsam-
ma kommer att ske när det kommer till att uppfostra barn. Både 
på jobbet och hemma, som ledare, kan du se till behålla både 
beundran och vänskap.
Skyttar kommer huvudsakligen att påverkas av solen. Förutom 
att leda ett team på jobbet kan det också hjälpa dig att tydligt 
definiera dina livsmål, så tveka inte att börja tänka på dem.

Stenbocken
Konservativa stjärntecken är praktiska, försiktiga, envisa och allvarliga.
    Under september kommer mycket arbete och uppgifter att hopp-
as. I början av månaden tar det över. Din tidsförvaltning kommer 
att vara ganska dålig, och du kommer inte att lyckas göra det mesta 
du planerar. Det är dags att börja tänka på er effektivitet och era 
prioriteringar, för ni kommer att börja förlora kontrollen över vad 
ni faktiskt vill. Prata med någon nära dig och som du litar på och 
försöka lista ut det tillsammans. Under denna tidsperiod kommer 
du att vara benägen att problem med matsmältningssystemet. Det 
bästa sättet att undvika dem är att skära ut kryddig mat och följa 
en balanserad kost.
    Ankomsten av September kommer att orsaka många bekym-
mer för Stenbockar. Du kommer att ha tendens till att ha ansvar 
för andras uppgifter, så du förmodligen inte vet vad du ska börja 
någonstans, och du kommer därför skjuta upp dina uppgifter på 
obestämd tid. Försök att stanna upp för ett ögonblick och priorite-
ra eftersom dessa uppskjutna uppgifter kan annars komma ikapp 
med dig på samma gång under de efterföljande dagarna.
Saturnus kommer också sannolikt att få dig att återvända till ditt 
förflutna i dina tankar. Melankoli över glömda vänskap eller 
ex-partners kommer sannolikt att komma till dina tankar. Försök 
att inte ge efter för sådana tankar och istället försöka att se framåt.

Vattumannen 
Själfull och romantisk med en känsla för experimentering.
    Vattumannen bör förbereda sig för många förändringar i sitt pri-
vatliv i september. Du kommer att vara mycket flyktig denna må-
nad, och du kommer att befinna dig i en fas av att söka efter sexuell 
tillfredsställelse. Men var noga med att inte skada någon eftersom 
du kommer att ha tendenser att göra det. När det gäller ditt partner-
skap, du kommer inte att träffa någon för en seriös relation denna 
månad. Ni kommer att vara ganska obegränsade, och det kommer 
att manifesteras på det sätt som ni presenterar er själva i ert sociala 
liv. Du kommer att bli en perfekt underhållare som kommer att bli 
din styrka i ditt team på jobbet också.
    Vattumannen kommer att vara under Venus starka påverkan. 
En av dina största behov är frihet, och kanske är det just därför du 
är olycklig i din nuvarande relation. Sett ur en sexuell aspekt blir du 
ofta snabbt uttråkad, vilket ju också kan vara ett stort problem i ett 
förhållande. Du bör följa din instinkt och lämna din tråkiga partner.
Du kommer också att vara mer opålitlig, vilket kan ha effekt i dina 
relationer med din familj och vänner på ett negativt sätt. Men un-
der September månad kommer du att förtrolla alla med din charm, 
och de kommer snabbt att glömma alla misstag du gör.

Fiskarna 
Blygsam och känsligt stjärntecken, de har stark självuppfatt-
ning och inspiration.

  Vädret förändras och antalet arbetsuppgifter kommer att på-
verka dig negativt, och du kommer att känna dig stressad; Du 
kanske till och med tenderar att gå in i depressiva tillstånd. Fis-
karnas uppgift för denna månad är att nå mental harmoni och 
att bry sig om sin hälsa och en god diet. Detta kan förhindra 
dig från vissa matsmältningsproblem som du kommer att vara 
benägna att denna månad. Också, för dem som vill gå ner i 
vikt, är det en perfekt tid att börja nu. Fokusera på en hälsosam 
kost och motion kommer att anställa ditt huvud, vilket också 
kommer att gynna ditt mentala tillstånd.
    Denna månad kommer normalt med mycket uppgifter för 
de flesta av befolkningen och med detta kommer även depres-
sion. Fiskarna kommer nu att vara i ett perfekt tillstånd för att 
bekämpa ett sådana humör. Försök att ge dig själv och din fa-
milj några extra dagar för att kompensera för vad ni har missat 
under hela sommaren.
I September är det också dags att förbereda trädgården för vintern. 
Om du inte har någon trädgård, så tveka inte att hjälpa dina vänner 
eller grannar. De kommer utan tvekan att returnera hjälpen tillbaka 
när du behöver det, och dessutom kommer lite kroppsarbete att 
hjälpa dig att gå igenom dina tankar och funderingar.

        Källa: skyhoroskop.se
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ICA Nära Mårtenssons

Strandvägen 167, 
234 32 Lomma

Här hittar du vår tidning!
LOMMA

ICA Supermarket

Skolskeppsgatan 2, 
234 43 Lomma

Coop Lomma

Vegagatan 3, 
234 32 Lomma

NÄRBUTIK

Kajgatan 4D, 234 40 
Lomma

ALIS Frukt&Grönt

Vegagatan 3, 
234 32 Lomma

Norra Grängesbergsg. 
40, 214 48 Malmö

MALMÖ
CAROLI

Östergatan 21, 
211 25 Malmö

Vattenverksvägen 15, 
212 21 Malmö

JAN-TOB, Linnégatan 
41-43, 216 14 Limhamn

LIMHAMN

Hyllie kyrkoväg 51, 
216 16 Limhamn

Bergsgatan 23, 
211 54 Malmö

Regementsgatan 68B, 
217 51 Malmö

HANDELSVÄGEN

Handelsvägen 20, 
245 34 Staffanstorp

STAFFANSTORP
CENTRUM

Bråhögsplatsen 5, 
245 31 Staffanstorp

STORGATAN

Storgatan 1a, 
245 31 Staffanstorp

ARLÖV

VELLINGE KOMMUN
HÖLLVIKEN

Ängdalavägen 34, 
236 34 Höllviken

HÖLLVIKEN

Falsterbovägen 62, 
236 51 Höllviken

ARLÖVARLÖV

AUGUSTENSBORG

KIRSEBERG GAMLA LIMHAMN MÄLLEVÅNGENSLOTTSSTADEN

CAROLI

Östergatan 32, 
211 25 Malmö

Hyacintgatan 38, 
215 26 Malmö

HOLMA

Singelgatan 1, 
212 28 Malmö

JOHANNESLUST

Bråhögsplatsen 5, 
245 31 Staffanstorp

Lundavägen 27, 
232 35 Arlöv

Fler butiker och även butiker från Lund, Bjärred och Löddeköpinge kommer i 
september. Landskrona och Helsingborg kommer fr.o.m oktober 2022.

Vid intresse se vår uppdaterade lista på:
www.infoexpress.se under annonsera/prenumerera eller skanna QR-koden

Hej kära läsare!

Vi är tacksamma över att ni har hört av er och uppskattar tidningens innehåll. Efter att ha läst igenom era mail till redaktionen har jag märkt att det 
finns flera som undrar hur de ska kunna hitta eller få tidningen. Speciellt har jag fått frågor om detta från folk som bor i trapphus och inte hus och villor. 
Eftersom det kändes sorgligt att tidningen enbart delades ut till hus och villor, har jag personligen (som jag har lovat till er i somras) valt att hitta ett 
annat sätt för att nå ut till fler läsare. Därför har jag valt att kontakta flera butiker för att hitta några som är villiga att ställa upp och hjälpa till för att 
underlätta distributionen samt satsa mer på personalrum och väntrum. Vårt mål är att finnas i läsarens närmaste butik i västra Skåne under 2022 och i 
Köpenhamn och Helsingör under 2023. 

Vi vill tacka alla butiker som valde att vara med oss och ställa upp på att hjälpa Info Express nå ut till fler! Det var överraskande hur många det var 
som tackade ja till att ställa upp, trots att de inte tjänar något på att ha tidningen i sina butiker. Jag var imponerad över alla positiva och öppna svar 
och hoppas få fortsätta på detta spår längre fram. Återigen vill jag tacka alla som valde att vara med och som kommer att vilja vara med!

Sist men inte minst vill jag ge ett stort tack, inte bara från mig, utan från hela redaktionen, till dem som har swishat/prenumerat och visat sitt stöd. 
Bästa feedbacken för oss är nöjda läsare, meddelanden som ”tack för tidningen”, ”till kaffet”, osv. Ni har inspirerat oss till att gå vidare mot och för-
verkliga drömmen om att bli en Öresundsjournal!

  Med vänlig hälsning,
Tidningschef för /Ansvarig utgivare av Info Express

Laurentiu Mihai

P.S. All kritik är välkommen och alla synpunkter är viktiga. Om du har något förslag på innehåll, format, färg och form eller annat tips kontakta oss på 
hello@infoexpress.se. 



Kom in till oss så 
berättar vi mer!

Europas första el-drivna pick-up är snart här!

Maxus familje-SUV maxad med utrustning

Agnesfridsvägen 129 Malmö


