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Hur ser jämställdheten ut globalt?

Amnesty International, en or-
ganisation som är en obero-
ende ekonomisk, politisk och 
religiös rörelse mot diskrimi-
nering, har identifierat flera 
problem som är diskrimine-
rande mot kvinnor. Dessa 
problem innefattar bland 
annat en ökad risk för våld i 
nära relationer, sexualbrott 
och en större sannolikhet att 
få lägre löner och en sämre 
tillgång till utbildning och 
sjukvård för kvinnor globalt 
sett. Trots kritik som tidigare 
har riktats mot rapporter av 
Amnesty, som bland annat 
inkluderar ensidiga rappor-
ter, kan organisationen trots 
det till viss del betona vissa 
strukturella problem som 
finns i olika länder. Frågan 
är bara hur vanligt förekom-
mande dessa problem egent-
ligen är och hur pass stora 
problem dessa strukturella 
problem orsakar för kvinnor. 

Fallet i Iran väcker associatio-
ner till andra liknande brott 
som begås mot kvinnor, som 
hedersmord och hedersför-
tryck. Enligt en artikel från 
the Guardian mördas hund-
ratals kvinnor årligen i Pakis-
tan till följd av hedersmord, 
med 470 fall som rapporte-
rades förra året. Det sker ofta 
i samband med att kvinnor 
förväntas ingå i planerade 
äktenskap mot deras vilja och 
denna vägran att ta hänsyn till 
släktens vilja motiverar mor-
den. Hedersförtryck innebär 
i en mer konkret definition 
att kvinnans handlingar blir  
straffbara med följder som 
misshandel och mord om fa-
miljens heder anses kränkas 
av familjemedlemmarna. Om 
offret mördas blir motivet 
hedersmord. Kulturen kring 
denna föreställningen om he-
der bygger oftast på patriar-
kala samhällsstrukturer där 
kvinnors relation med män 
noga granskas av familjen. 
Misstanken att en kvinna på 
något vis inleder en sexuell 
relation, eller en annan typ 
av relation som riskerar att 
bli en sexuell relation, med en 
man utomäktenskapligt kan 
leda till hedersrelaterat våld. 
Andra oberoende organisa-
tioner, som Världshälsoor-

ganisationen och Unicef, har 
även varnat för risker med 
kvinnlig könsstympning. 
Kvinnlig könsstympning 
innefattar olika sorters skad-
or på kvinnans underliv och 
det kan leda till diverse kom-
plikationer för den utsatta 
kvinnans hälsa. Exempelvis 
kan detta leda till infektioner, 
svårigheter med urinutsönd-
ring och dödsfall, för att inte 
nämna psykiska problem or-
sakade av ingreppet. Ibland 
är det även vårdpersonal som 
deltar i ritualen och som skär 
flickorna. Då detta ses som 
en tradition i vissa kulturer i 
Afrika, Asien och Mellanös-
tern, har det ursprungligen 
gått i arv från en generation 
till en annan, men denna tra-
dition har inte undgått kritik. 

Ett annat problem som kvin-
nor verkar råka ut för och 
hotar främst säkerheten är en 
högre risk att utsättas för våld 
i nära relationer och sexual-
brott. Medan de flesta tänker 
på sexualbrott i form av sex-
uella trakasserier eller våld-
täkter, tänker de flesta inte 
på utnyttjande som innefatt-
as av sex trafficking. Denna 
typ av brott, där prostitution 
påtvingas kvinnan, har ökat 
i bland annat Tyskland och 
den amerikanska delstaten 
New York. Enligt Deutsche 
Welle är 93% av offren som 
tvingas arbeta inom sexin-
dustrin i Tyskland kvinnor, 
medan The Telegraph beto-
nar att offer oftast hotas med 
att de själva kommer skadas 
eller dödas eller att deras fa-
miljer kommer att råka illa ut 
om de inte fortsätter arbeta 
kvar som prostituerade. Brot-
tet förefaller sig vara kom-
plicerat att både spåra och 
motarbeta, eftersom de flesta 
offer har någon form av rela-
tion till sin halick. Det är van-
ligt att offret i förväg känner 
personen, som i de flesta fall 
är en klasskamrat, kompis el-
ler i vissa fall även en famil-
jemedlem till offret. I en rap-
port från den senare artikeln 
understryks det att pandemin 
har påverkat den ekonomiska 
situationen avsevärt, vilket 
innebär att det kan förkla-
ra varför människohandeln 

ökar i två helt skilda länder. 
Detta hade även rent teore-
tiskt sett kunnat betyda att 
problemet är mer utbrett än 
det verkar. Ett annat exempel 
som visar på att problemet är 
utbrett är människohandeln, 
specifikt sex trafficking som 
kvinnor utsätts för, som äger 
rum i Venezuela. I områden 
där gäng har bildats och har 
ett tillgång till ett nätverk av 
kriminella har man rekry-
terat kvinnor via falska job-
berbjudanden, för att sedan 
tvinga dem till att sälja sexu-
ella tjänster. Kvinnorna hålls 
kvar, likt det föregående ex-
emplet, fast med olika typer 
av hot och våld. Detta verkar 
också vara brottslighet med 
inslag av våld mot kvinnor 
som är ekonomiskt motive-
rat, eftersom gärningsmän-
nen i detta fall inte har någon 
tidigare relation med offer, 
utan verkar ha som syfte att 
enbart tjäna pengar.   

Förutom allvarliga brott som 
begås mot kvinnor som hotar 
deras säkerhet eller till och 
med liv, finns det även andra 
strukturella hinder att åter-
komma till. Exempel på dessa 
förekommer i FN:s rapport 
gällande jämställdhet. “UN75 
- 2020 and beyond” betonar 
vikten av ett rättsväsende 
som är tillförlitligt för att of-
fer för sexualbrott ska kunna 
få rättsligt stöd, ett högt del-
tagande i arbetsmarknaden 
bland kvinnor och möjlighe-
ten för fler flickor att kunna 
utbilda sig. Bland statistiken 
som lyfts fram är det enligt 
FN mindre än två tredjedelar 
av alla kvinnor globalt (62%) 
som arbetar. En halv miljard 
kvinnor och flickor över 15 år 
världen över är analfabeter, 
medan bara 39% av flickorna 
på landsbygden får en gym-
nasieutbildning. Dessutom 
problematiseras även ledar-
skapet i en artikel publicerad 
av resultatet av rapporten: 
Enbart omkring fyra procent 
av kvinnorna världen över 
arbetar med diplomati och 
lösning av konflikter, vilket 
betyder att kvinnor påverkar 
samhällets förutsättningar 
för att vara stabil genom att 
medverka i förhandlingar om 

fred i en betydligt lägre grad 
jämfört med män. 

Vilka lösningar finns det för 
dessa problem?

Det verkar som att kunskap 
om en del problem räcker för 
att kunna försöka lösa speci-
fika bekymmer på bästa sätt. 
FN föreslår exempelvis att 
nationer tillsätter specifika 
myndigheter eller nationella 
organisationer för att kont-
rollera mäns våld mot kvin-
nor, i synnerhet våld i nära 
relationer, för att lättare kun-
na hjälpa offer som behöver 
hjälp eller kunna följa upp 
trenden gällande våldet. En 
artikel från World Economic 
Forum (WEF) lyfter även 
fram att man kan vidta olika 
åtgärder för att se till så att 
kvinnor blir mer delaktiga på 
arbetsmarknaden, med hjälp 
av exempelvis bättre tillgång 
till förskolor för fler familjer 
i länder där kvinnor inte ar-
betar i lika stor utsträckning. 
Även kampanjer specifikt rik-
tade till kvinnor hade kunnat 
hjälpa, t.ex. kan diverse pro-
jekt inom entréprenörskap 
rikta sig till kvinnor. Sådana 
insatser hade gjort mer skill-
nad idag, för att pandemin 
slog till hårdare mot kvinnor 
och gjorde att fler kvinnor än 
män upplevde ekonomiska 
svårigheter. Man hade även 
kunnat göra mer för att arbe-
ta mot sex-trafficking genom 
att exempelvis sprida infor-
mation om brottet. Europols 
åtgärder inkluderar att man 
bland annat letar upp och ger 
offer för trafficking stöd samt 
att fler insatser görs för att 
spåra traffickers och försvåra 
för rekryteringen av nya po-
tentiella offer. Europol lyfter 
även fram vikten av att olika 
myndigheter agerar sam-
ordnat för att lättare komma 
över problem som riskerar att 
uppstå och på så vis effektivi-
sera arbetet. 

Av vad som går att döma av 
nyhetsförmedlingen försöker 
även kvinnorna själva fortsät-
ta ändra sin situation, fastän 
de kommer från eller befin-
ner sig i platser med kulturer 
som missgynnar kvinnor på 
olika sätt. I länder där kvinn-
lig omskärelse sker tycker 
en majoritet av alla kvinnor 
(7/10) att ritualen borde för-
bjudas, vilket tyder på att ma-
joriteten är överens om att en 
nödvändig förändring måste 
ske. Gällande utbildning kan 

man bidra till att öka flickors 
närvaro i skolan på olika sätt. 
Om man erbjuder sådant som 
mensskydd i låginkomstlän-
dernas skolor, och om det 
finns tillgång till toaletter, 
kan man öka närvaron bland 
unga flickor. Andra förslag 
som läggs fram är att myn-
digheters ekonomiska planer  
ska anpassas för att lösa pro-
blemet och se till att finansie-
ra olika strategier för att med-
vetet fånga upp flickor och 
att bearbeta diskriminering 
mot flickor och kvinnor på ett 
större plan. 

Det finns mer att göra för att 
förbättra jämställdheten glo-
balt. Exempelvis ser man ett 
motstånd mot ett auktoritärt 
och religiöst styre i Iran med-
an sharialagar tillåts styra i 
Afghanistan för tillfället, men 
det betyder inte att föränd-
ring inte kan ske och att över-
gången till ett mer jämställt 
samhälle är omöjlig. 
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■ På senare tid har det varit protester i Iran angående kvinnors rätt till själv-
bestämmande och autonomi. Dessa protester har så småningom trappats 
upp och blivit mer allvarliga, med dödsfall som följd. Men med alla protester 
som har utlösts i Iran, hade liknande protester eller rörelser kunnat ta fart i 
andra länder? Vilka jämställdhetsproblem finns globalt?
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■ Köpenhamns kommun kom-
mer att släcka gatubelysningen 
i 25 parker och grönområden 
och på ytterligare 45 platser 
under nätter mellan midnatt 
och klockan fem på morgonen. 
Kommunen kommer också att 
dämpa gatubelysningen på alla 
platser med tio procent, utom 
vid så kallade supercykelvägar. 
Det beslutades i Köpenhamns 

Köpenhamns kommun släcker 
gatubelysning – 11 andra kommuner i 
huvudstadsområdet följer efter

kommuns Teknik- og Miljøud-
valg med syftet att minska ener-
giförbrukningen. Kommunen är 
i dialog med Köpenhamns polis 
för att ur ett trygghetsperspektiv 
klargöra vilka parker och platser 
som går att släcka ned. Åtgärder-
na ska gälla t.o.m. 1 maj 2023.

Köpenhamns kommun är inte 
ensamma om att dra in på gatu-

belysningen för att spara ström. 
I kommunerna Allerød, Fre-
densborg, Roskilde, Hørsholm, 
Køge, Hillerød, Albertslund, 
Lejre, Solrød, Ballerup och Høje 
Taastrup har liknande beslut ta-
gits, rapporterar TV 2 Lorry. 

Info Express
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Källa/Bild: News Øresund

■ Om du letar efter affärsmark i 
Helsingör kan du nu lägga bud på en 
ny bodelning på Støberivej. Du kan 
också se vad som kommer att läggas ut 
till försäljning den kommande tiden.

Helsingör: Försäljning 
av kommersiella tomter 
på Støberivej

Helsingörs kommun säl-
jer nu ett antal kommersi-
ella tomter som ligger på 
Støberivej i Helsingör.

En tomt på 25 000 m2 är 
redan såld och just nu ges 
en bodelning på ca. 8 203 
m2 till försäljning med an-
budsfrist den 9 november 
2022 kl 12. Se bodelnings-
förslaget och läs om hur 
du kan lägga bud på tom-
ten via den ursprungliga 
källan.

Den här månaden startar 
arbetet med att bygga en 
väg i verksamhetsområ-
det, vilket får konsekvenser 
för kommunens försäljning 
av resterande tomter i om-
rådet. Enligt planen ska 1:a 
etappen av vägen vara klar 
i slutet av detta år och då 
räknar kommunen med att 
erbjuda matr.nr 67d, Hel-

singør Overdrev till salu. 
Resterande tomter i områ-
det kommer att läggas ut 
till försäljning när Energi-
net har grävt färdigt nya 
elkablar i området, efter-
som nedgrävning av ka-
blarna kommer att påver-
ka de sista affärstomterna 
i området. Men förvänt-
ningen är att även de sista 
tomterna kan erbjudas till 
försäljning under 2023.

Om du har frågor om an-
budsgivning av kommersi-
ella tomter kan du kontak-
ta Helsingörs kommun v/ 
jurist Mie Puck Holler på 
tel 25 31 25 99 eller e-post 
mph12@helsingor.dk .

Info Express
E: hello@infoexpress.se
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Malmö stad tar krafttag 
mot näthat

Höjda elnätsavgifter 2023 
för Öresundskrafts kunder

Öresundsbron uppför 10 000 
kvm solpaneler på Pepparholm 
– klart till våren
■ Med 3 000 kvm befintliga solpaneler och ett tillskott på 10 000 ytterligare 
kvm på Pepparholm nästa år beräknas 45 procent av Öresundsbrons energiför-
brukning komma från solenergi. Satsningar på solceller, LED-belysning och 
miljövänlig ström till tågen är delar av Øresundsbro Konsortiets strävan för att 
bli världens mest hållbara bro år 2025.

Info Express Källa/Bild: News Øresund Till våren ska det finnas 3 840 solcellspaneler på den konstgjorda ön Pepparholm.

■ Kommunstyrelsen har beslutat att Malmö stad 
ska utveckla det trygghetskapande och förebyg-
gande arbetet på internet. Bakgrunden är en ny 
rapport som visar hur näthatet i Malmö ser ut.

- Som kommun har vi länge arbe-
tat förebyggande och trygghetsska-
pande offline. Men vi behöver vara 
där våra invånare är. Idag flyter det 
digitala livet ihop med det fysiska. 
Därför måste vårt arbete spegla det-
ta, vi behöver även jobba trygget-
skapande och förebyggande online, 
berättar Malin Martelius, trygghets-
samordnare på stadskontoret och 
den som lett arbetet med pilotpro-
jektet.

I ett pilotprojekt som gjorts tillsam-
mans med organisationen Nordic 
Safe Cities har man genom en ha-
talgoritm identifierat när hatet sker 
och vem det riktar sig mot. Analy-
serna har gjorts i öppna grupper, 
sidor och trådar på Flashback och 
Facebook med en koppling till Mal-
mö. Totalt handlar det om 700 grup-
per och sidor på Facebook och 406 
trådar på Flashback.

- Analyserna visar hat mot minori-
teter – och en överväldigande majo-
ritet av hatkommentarerna är isla-
mofobiska. Det känner vi igen från 
det hat vi under lång tid märkt på 
Malmö stads konton i sociala medi-
er, säger Malin Martelius.

Det som sker i Malmö syns på nätet
Analyserna visar också att hatet on-
line ofta är kopplat till händelser i 
den fysiska miljön. Allt som händer 
i Malmö diskuteras även på nätet. 

Precis som Malmöborna berättar 
om sin stad, sina skolor, restaurang-
er och kulturliv diskuteras också 
otrygghet, våldsamma och krimi-
nella handlingar.

- Det väcker starka känslor och det 
är i dom här diskussionerna som 
hatet blir tydligt. Men vi ser också 
att det verkar ha en påverkan när 
människor tar ställning mot hat, sä-
ger Malin Martelius.

Tillsammans kan vi vända hatet 
ryggen
Yttrandefriheten är fundamental för 
en fungerande demokrati och det är 
också ett levande demokratiskt sam-
tal där olika åsikter får höras och 
mötas. Men debattklimatet har bli-
vit hårdare och det finns människor 
som undviker att delta i det demo-
kratiska samtalet på grund av räds-
la för hot och hat. Vi vill använda 
all den kunskap och kraft som finns 
i Malmö för att vända hatet ryggen.

- Tillsammans med polis, civilsam-
hälle och politiker ska vi stärka vårt 
demokratifrämjande och förebyg-
gande digitala arbete så att det blir 
lika naturligt som det arbete som vi 
så länge gjort på våra fysiska gator 
och torg, säger Malin Martelius.

Info Express
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Källa: Malmö stad

■ Regionnätsägaren Eon aviserar kraftiga prishöj-
ningar av elnätsavgifterna 2023. Bakom höjning-
arna ligger Svenska Kraftnäts ökade kostnader 
för elnätförluster i stamnätet. Följden blir att 
Öresundskrafts elnätsavgift höjs kraftigt från 
och med 1/1 2023. Prisförändringarna kommer 
att slå olika för olika kunder och priset kommer 
att justeras flera gånger under året, troligtvis 
både uppåt och nedåt.

U Nätförluster är de förluster som 
alltid uppstår vid överföring av el. 
Nätföretagen måste därför köpa 
in mer el än vad som efterfrågats 
för att säkerställa att rätt mängd 
levereras till kunderna. När mark-
nadspriset på el stiger så ökar för-
lustkostnaderna.

Svenska Kraftnäts och därmed 
Eon:s prissättning inför 2023 har 
en direkt koppling till marknads-
priset på el. Det innebär att elnäts-
avgiften mer än tidigare kommer 
att följa prisutvecklingen på el-
marknaden.

Det leder till att elnätsavgiften för 
Öresundskrafts kunder kommer 
att justeras flera gånger under året 
och att det kan bli både höjningar 
och sänkningar. Baserat på nuva-
rande prognoser för elmarknads-
priset så innebär det en genom-
snittlig prishöjning på 43 procent 
från och med årsskiftet.

Exakt hur elmarknadspriset och 
därmed elnätsavgiften kommer 

att utvecklas går inte att förutsä-
ga. Öresundskraft kommer därför 
kontinuerligt att uppdatera om 
utvecklingen på hemsida och via 
månadsutskick.

- Det här kommer som en kall-
dusch, såväl för oss som för våra 
kunder, inte minst med tanke på 
att elnätspriset höjdes för några 
månader sedan. Det säger Anders 
Östlund, vd och koncernchef på 
Öresundskraft.

- Vi är oerhört bekymrade över 
hur det här kommer att slå mot 
företagskunder och privatkun-
der. Vi arbetar med all kraft för att 
hitta lösningar och driver frågan 
tillsammans med Effektkommis-
sionen och vår branschorganisa-
tion Energiföretagen. Lösningar 
måste på plats och det är bråttom, 
avslutar Anders Östlund.

Info Express
E: hello@infoexpress.se
Källa: Öresundskraft

Lunds nya renhållningsordning
■ Vi har höga ambitioner med hållbarhetsarbetet och är en pionjärer inom 
avfallshantering. Vi var tidiga med att sortera vårt avfall i fyrfackskärl, vi 
har provat nya insamlingsmetoder och utforskat nya system.

Den 29 september beslutad 
Lunds kommunfullmäktige om 
en ny renhållningsordning för 
åren 2022-2026 som bland an-
nat innehåller en ny avfallsplan 
och föreskrifter för avfallshan-
teringen inom kommunen.

I avfallsplanen kan du läsa om 
hur kommunen ska göra för att 
minska avfallets mängd och 

farlighet och den beskriver hur 
Lund ska fortsätta att ligga i 
framkant och föregå med goda 
exempel.
Vi ska se till att förebyggande 
åtgärder och återbruk är i fo-
kus, att avfallshanteringen är 
enkel och att vi har ett giftfritt 
kretslopp där vi fasar ut mate-
rial som inte passar i det cirku-
lära samhället.

Våra ambitioner har knutits 
samman i den nya avfallspla-
nen som är uppdelad i fyra 
delområden med mål satta till 
2026:

• Minskning av avfall
• Utsortering av avfall
• Nedskräpning
• Samverkan

Källa/bild: Luds kommun
Sopsugen i Brunnshög.
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TMP OUTLET • Sport & Fritid
1500Kvm Märkeskläder! • Alltid 20-80%

www.tmpoutlet.se • 040-6513096 • Lundavägen 87, Åkarp • Öppet: Måndag-Fredag 11-19, Lördag 10-16, Söndag 11-16

SPORTOUTLET MED KLÄDER & TILLBEHÖR FÖR TRÄNING, CYKEL, GOLF & FRITIDSLIV. 
KÄNDA MÄRKEN TILL SUPERPRISER! NYA ERBJUDANDE VARJE VECKA!

Camelia AWG Jacket
VP 15.000
Dam Stl 36-50

799:-
Rek.pris 1299:-

-38%Delton AWG Jacket
VP 15.000
Herr Stl S-5XL

Delton & Camelia
AWG Pants

VP 15.000
Herr Stl S-5XL
Dam Stl 36-50

499:-
Rek.pris 849:-

-41%

Vatten- och
vindtäta funktions-
kläder som andas!

Vattenpelare
15.000!

Vi reserverar oss för slutförsäljning och typografiska fel i denna annons.

Serpent GTX Jr.
Junior Stl 23-27

599:-
Rek.pris 899:-

-33%Rigel Mid Trekking WP
Dam Stl 36-41

Vattentät promenadstövel. 
Strukturen och samman- 

sättningen av CMP FullOn 
GRIP-sulan gör denna 

stövel lämplig för alla ytor, 
våta som torra.

Docheet Kids
Junior Stl 28-39 399:-

Rek.pris 799:-

-50%

Vattentät outdoorsko från ZigZag med
syntetisk överdel och slitstark yttersula!

399:-
Rek.pris 999:-

-60%Duce WP Jr.
Junior Stl 24-35

Vattentäta
sneakers!

Lambswool Sula
Stl 37-47

59:-
Rek.pris 99:-

-40%

Den idealiska sulan 
för kallt och ruskigt 
vinterväder. Tillverk-
ad av lammull med 

en undersida av 
ullfilt som håller 

fötterna torra och 
varma.

Boxer 3-Pack
Herr Stl S-XL

199:-
Rek.pris 349:-

-43%

Tell Gloves
Stl 9-11

229:-
Rek.pris 399:-

-42%

Seattle Mittens
Stl 6-11

249:-
Rek.pris 399:-

-37%

Cameron Reco Shirt
Herr Stl S-XL499:-

Rek.pris 899:-

-44%Cindy Reco Shirt
Dam Stl S-XXL

Alissa Reco Jacket
Dam Stl S-XL

899:-
Rek.pris 1699:-

-47%

Idre Gloves • Stl 6-11

169:-
Rek.pris 299:-

-43%

899:-
Rek.pris 1499:-

-40%

Rigel Mid Trekking WP
Herr Stl 41-47

Varmfodrade, lätta,
och vattentäta barn-

kängor med GORE-TEX!

Tröja med huva
Herr Stl S-XXL

349:-
Rek.pris 499:-

-30%

Byxa No.8
Herr Stl S-XXL

249:-
Rek.pris 349:-

-28%

Vally Coverall Jr.
Med reflexdetaljer

VP 10.000
Junior Stl 3-10 år

499:-
Rek.pris 999:-

-50%

• 95% Organisk Bomull
• 5% Elastan

Ulltröja Jr.
Junior Stl 98-128

249:-
Rek.pris 349:-

-28%

• 55% Merinoull
• 45% Tencel™

100% Äkta lammskinn100% Äkta lammskinn

Nyhet!

Svanenmärkt Merinoull

29:-
Rek.pris 85:-

-65%

Wool Ullsula
Stl 22-40

(Stl 37 & 39 är slut)

Mjuk och 
vändbar ullsula 

som håller 
fötterna varma! 60:-Tre

för

Superklipp!

Sommarturismen slog nytt rekord i år. 
I hela Sverige ökade årets sommargäst-
nätter med arton procent jämfört med 
fjolårets sommar och uppgick till ca. 
30,2 miljoner. Ökningen har även va-
rit påtaglig för Skånes besöksnäring i 
sommar. 3,1 miljoner gästnätter regist-
rerades på kommersiella turistboenden 
i Skåne under årets sommarmånader, 
vilket innebär en ökning med tolv pro-
cent jämfört med föregående sommar. 
Besöksnäringen har under de senaste 
två åren präglats av coronapandemin. 
Under pandemiutbrottet 2020 föll an-

Sommarturismen i Skåne och 
Sverige slog nytt rekord i år

talet gästnätter kraftigt i hela landet 
och även ifjol registrerades färre antal 
gästnätter än före pandemin, även om 
antalet gästnätter då ökade jämfört med 
2020. De utländska turisterna stod för 
den stora ökningen i antal gästnätter i 
Skåne och Sverige som ökade kraftigt 
i antal jämfört med de senaste två åren. 
Färre svenska turister registrerades i 
Skåne under årets sommarmånader 
jämfört med förra året. 

Info Express
E:hello@infoexpress.se

Källa/Bild: News Øresund

Svensk inflation ökade till 
9,7 procent i september
■ Mellan augusti och september i år 
steg den svenska inflationstakten från 
9,0 till 9,7 procent mätt som KPIF, det 
vill säga förändring av konsumentpris-
index med fast ränta under de senaste 
tolv månaderna. Konsumentprisindex 
inklusive räntor, KPI, steg till 10,8 pro-
cent bland annat tack vare högre borän-
tor. Det som drar upp inflationstakten 

i övrigt är elpriserna som stigit med 54 
procent på ett år samt 16 procent högre 
livsmedelspriser, 13,7 procent högre pri-
ser på inventarier och hushållsvaror, 9,8 
procent högre restaurang- och logipriser, 
9 7 procent högre transportpriser och 6,2 
procent högre priser på kläder och skor.

Info Express
Källa/Bild: News Øresund

■ Nytt rekord i antalet gästnätter i Skåne och Sverige 
under årets sommarmånader. Det visar ny statistik från 
Tillväxtverket. Fler gästnätter än rekordåret 2019 regist-
rerades i både Skåne och i landet i stort under årets som-
marmånader. I Skåne registrerades 3,1 miljoner gästnät-
ter på kommersiella turistboenden under juni, juli och 
augusti. De utländska turisterna vände tillbaka i år.

Norden i framtiden är temat på toppmötet 
som hålls under Nordiska rådets 74:e ses-
sion den 1 november i Helsingfors. Dis-
kussionen kommer bland annat att handla 
om Nordens roll i den globala värld vi är 
en del av. Fokus ligger på det säkerhets-
läge som uppstått till följd av Rysslands 
aggression i Ukraina. Det blir också fo-
kus på klimatet och den energikris som 
redan nu är kännbar i nordiska hem och 
företag. När det gäller det interna samar-
betet i Norden kommer diskussionerna att 
handla om försörjningstrygghet, gränsut-
maningar och välfärdsmodellens framtid, 
en modell som sattes under enorm press av 

Toppmöte på sessionen: Nordens framtida roll

covid-19. Toppmötet är en del av det fram-
tidskonvent som Finlands presidentskap i 
Nordiska rådet beslutat om för 2022.

Nordborna har talat
För Erkki Tuomioja, Nordiska rådets presi-
dent, och Lulu Ranne, Nordiska rådets vice-
president, har ambitionen varit att involvera 
nordborna i ansträngningarna att hitta de 
bästa lösningarna för ett framtida Norden.

– Jag hoppas att Finlands presidentskap 
kan göra samarbetet mer konkret och ef-
fektivt och föra det närmare invånarna. 
I Norden måste vi också arbeta tillsam-

■ Hur ska Norden agera i en värld präglad av säkerhetsut-
maningar, press på demokratiska värderingar och en akut 
energi- och klimatkris? Det står i fokus på toppmötet mellan 
Nordiska rådets medlemmar och de nordiska statsministrarna 
under Nordiska rådets 74:e session i Helsingfors.

mans för att stärka vår ekonomiska mot-
ståndskraft. Utan en hållbar ekonomi kan 
vi inte ta hand om nordbornas trygghet 
och välfärd, konstaterade vicepresident 
Lulu Ranne i början av året.

Som ett led i att komma närmare invånar-
na har Nordiska rådet på sommarens samt-
liga demokratifestivaler bjudit in invånare 
och sakkunniga experter för att fira Nord-
iska rådets 70-årsjubileum och diskutera 
vad Norden bör fokusera på i framtiden. 
Överst bland temana fanns bland annat 
klimat, gränsutmaningar och säkerhet. 

”Jag hoppas att Finlands presidentskap 
kan göra samarbetet mer konkret och ef-
fektivt och föra det närmare invånarna. 
I Norden måste vi också arbeta tillsam-
mans för att stärka vår ekonomiska mot-
ståndskraft. Utan en hållbar ekonomi kan 
vi inte ta hand om nordbornas trygghet 

och välfärd.”
Lulu Ranne, Nordiska rådets vicepresident

Kriget i Ukraina och den akuta 
säkerhetskrisen

Nu ska behållningen av demokratifesti-
valernas debatter tas upp på sessionen, 
där Nordiska rådet och de nordiska stats-
ministrarna ska diskutera möjligheterna 
inom samarbetet. Det finns flera viktiga 
teman på toppmötet, men det kommer att 
domineras av kriget i Ukraina och den 
akuta säkerhetskris det har skapat för 
ukrainarna själva, för resten av Europa – 
och för världen. Nordiska rådet kommer 
därför att tillsammans med statsministrar-
na diskutera Nordens roll i Europa, för-
väntningarna på ett utvidgat Nato och ett 
svar på en allt större press på demokratiska 
värderingar.

Info Express
E: hello@infoexpress.se

Källa: Nordiskt samarbete

Jobbfesten i Danmark är snart 
över: 100 000 jobb försvinner 
inom ett år spår “vismænden” 
i De Økonomiske Råd

Danmark går mot en kraftig in-
bromsning av konjunkturen och 
jobbfesten är på väg mot sitt slut. De 
så kallade “vismænden” i De Øko-
nomiske Råd spår i sin nya höst-
prognos att Danmark står inför tre 
år med nolltillväxt där BNP vid ut-
gången av 2024 väntas ligga på un-
gefär samma nivå som vid utgången 
av 2021. Samtidigt väntas sysselsätt-
ningen minska med mer än 100 000 
personer fram till slutet av 2023. Det 
innebär att den danska jobbfesten 
med stor brist på personal är på väg 
mot sitt slut. Sedan 2012 har antalet 
sysselsatta i Danmark ökat från cir-

ka 2,55 miljoner till 2,95 miljoner 
personer med ett hack i kurvan un-
der pandemin. Nu väntas kurvan 
vika brant nedåt vilket vismænden 
förklarar med: “De svagere udsig-
ter i udlandet, husholdningernes 
reallønstab, de højere finansierings-
omkostninger samt den betydelige 
usikkerhed knyttet til de økonomis-
ke udsigter ventes at reducere efter-
spørgslen. 

Info Express
E: hello@infoexpress.se

Källa/Bild: News Øresund

Inflationen i Danmark fortsätter 
att stiga – når 10 procent för första 
gången på 40 år
■ I september steg inflationen i Dan-
mark till 10 procent. Senast den år-
liga ökningen i konsumentprisindex 
nådde tvåsiffrig nivå i Danmark var i 
november 1982, visar nya siffror från 
Danmarks statistik. Det är främst pri-
sökningar på livsmedel och energi som 
fortsätter att driva upp inflationen. In-
flationen exklusive energi och livsmed-

el, den så kallade kärninflationen, steg 
med 5,9 procent i september jämfört 
med samma månad förra året. Jämfört 
med augusti i år, då kärninflationen var 
6,0 procent, är det en nedgång. Det är 
första gången kärninflationen faller se-
dan december förra året.

Info Express
Källa: News Øresund

Sommarturismen slog nytt rekord i antal gästnätter i Skåne och Sverige. 
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USB-C blir gemensam standard 
för laddare i slutet av 2024

Att ha olika laddare för 
olika enheter försvårar för 
konsumenter och riske-
rar att producerar ton av 
onödiga elavfall. För att 
få ner kostnader och för 
att bidra till att uppnå sina 
miljömål, kommer EU att 
införa en gemensam lad-
dare.

84 procent 
av konsumenter har upp-
levt problem med telefon-
laddare under de senaste 
två åren, enligt en studie 
från kommissionen (2019)
   
Vad förändras?
Apparater som omfattas
Reglerna omfattar mobil-
telefoner, surf- och läs-
plattor, digitalkameror, 
hörlurar, headset, hand-
hållna videospelskonso-
ler, bärbara högtalare, 
tangentbord, datormöss, 
hörsnäckor och portaba-
la navigationsapparater. 
Medlemsländerna måste 
tillämpa reglerna två ef-

ter att de trätt ikraft vilket 
beräknas bli hösten 2024. 
Bärbara datorer kommer 
också att omfattas av reg-
lerna men för dem gäller 
ytterligare drygt ett år (16 
månader) innan nationella 
bestämmelser måste vara 
anpassade. 

Anpassning till ny teknik
För att hålla jämna steg 
med teknikutvecklingen 
kan kommissionen utvid-
ga omfattningen av lag-
stiftningen, särskilt när 
det gäller att inbegripa ny 
trådlös laddningsteknik. 

Inget behov av att köpa 
nya enheter med laddare
Enligt den nya lagen kan 
konsumenter välja att 
köpa apparaten med eller 
utan en laddningsenhet. 

Bakgrund
Parlamentet har drivit på 
för gemensamma laddare 
för bärbara enheter i över 

10 år. Även om vissa före-
tag införde frivilliga initia-
tiv som minskade antalet 
laddartyper, var de otill-
räckliga för att uppfylla 
EU:s mål om att minska 
elavfall. Kommissionen 
lade fram ett förslag om en 
gemensam laddare i sep-
tember 2021.

Parlamentet och EU-län-
derna enades om en pro-
visorisk överenskom-
melse den 7 juni 2022. 
Parlamentet godkände for-
mellt överenskommelsen 
den 4 oktober. Efter att rå-
det gett sitt formella god-
kännande, kommer med-
lemsländerna att ha två år 
på sig att införa reglerna i 
nationell lagstiftning. Den 
kommer inte att gälla pro-
dukter som släppts ut på 
marknaden innan den nya 
lagstiftningen började gälla. 

Info Express
Bilder: Capture film

Källa: Europaparlamentet

Parlamentet godkände nya regler för att göra USB typ-C till 
den gemensamma laddningsstandarden för små elektroniska 
enheter i slutet av 2024. Läs om vad det innebär.

Förbrukning:19 kWh/100 km (bl. körn.), CO2-utsläpp: 0 g/km (bl. körn.). Avdraget för klimatbonus är inte avdraget från bilens pris för MX-30. Privatleasingpriset kan ändras beroende på ränteläge. 

Mazda MX-30 är en elektrisk, kompakt SUV som erbjuder mer än bara Mazdas unika körupplevelse. Den har en interiör med 

hållbara material så som kork, konstskinn och återvunnen plast. Som standard är den dessutom fullmatad med ny teknik som 

head-up display, app-styrning och all tänkbar aktiv säkerhet. Det handlar om att njuta av livets små och stora upplevelser – 

med små fotavtryck. Provkör och upplev energin.

MAZDA MX-30
HELT ELEKTRISK

Mazda Center,Industrigatan 3, 233 21 Svedala
City Motor, Jägershillgatan 6, 213 75 Malmö 
www.mazdacenter.nu, www.Citymotor.se

CITY MOTOR

PRIS FRÅN 399 900 KR

PRIVATLEASING 

FR 3795KR/ MÅN 

Minimilöner i Europa. Bild; Europaparlamentet 

Före

Efter

Energipriser: EU:s åtgärder måste fokusera på 
de mest utsatta

• Krav på ett lämpligt pristak för gasimport från rörledningar och 
åtgärder för att bekämpa spekulation
• Ytterligare steg behövs för att införa en skatt på exceptionella vinster
• Åtgärderna måste vara förenliga med EU:s mål om klimatneutralitet 
för 2050
• Ledamöterna kräver återigen ett omedelbart och fullständigt embargo 
mot import av rysk olja, kol, kärnbränsle och gas

Det ryska anfallskriget mot Ukraina 
och Rysslands användning av fossila 
bränslen som vapen har dramatiskt 
förvärrat den redan existerande in-
stabiliteten på energimarknaden och 
lett till stigande energipriser samt 
en kris med ökade levnadskostna-
der. Det slår Europaparlamentet fast 
i en resolution som antogs på onsda-
gen. Parlamentet uppmärksammar 
EU-länderna på att konsumenter som 
inte har råd med sina dyrare ener-
giräkningar inte bör bli avstängda, 
och att vräkningar av utsatta hushåll 
som inte kan betala sina räkningar 
och hyror måste undvikas. Dessutom 
betonar ledamöterna behovet av att 
bättre skydda konsumenterna från att 
leverantörer tillfälligt upphäver eller 
frånträder avtal med fast ränta, och 

att förhindra överdrivna förskottsbe-
talningar.

Resolutionen framhåller att excep-
tionella tider kräver exceptionella 
nödåtgärder, där EU måste agera till-
sammans och mer enat än någonsin. 
Parlamentet insisterar också på att 
alla åtgärder som vidtas på EU-ni-
vå för att bekämpa energipriskrisen 
måste vara fullt förenliga med EU:s 
klimatmål på lång sikt. Ledamö-
terna betonar vidare behovet av att 
EU-länderna visar mer solidaritet än 
någonsin och av en gemensam insats 
i stället för unilaterala åtgärder som 
splittrar. 

Parlamentet efterlyser en skatt på ex-
ceptionella vinster och ett dynamiskt 

pristak för gasimport via rörledningar

Europaparlamentet anser att företag 
som har dragit nytta av oförutsed-
da vinster måste bidra till att mildra 
krisens negativa effekter. Kamma-
ren välkomnar i princip rådsöver-
enskommelsen om att fastställa ett 
intäktstak för den el som tas fram 
genom inframarginell produktions-
teknik, till exempel förnybar energi, 
kärnkraft och brunkol.

När det gäller de föreslagna solidari-
tetsavgifterna för vinsterna som olje-, 
gas-, kol- och raffinaderiföretag gör 
varnar ledamöterna för att några av 
de största energibolagen kanske inte 
behöver betala avgiften och kräver 
därför att den utformas för att för-
hindra skatteflykt. De vill också att 
EU-kommissionen ska utvärdera vad 
en lämplig vinstmarginal bör vara 
och att den ska vidta ytterligare åtgär-
der för att införa en skatt på exceptio-
nella vinster för energibolag som har 
dragit överdrivet stor nytta av ener-
gikrisen.

Parlamentet uppmanar dessutom 
EU-kommissionen att föreslå ett 
lämpligt pristak för gasimport från 
rörledningar, främst från Ryssland. 
EU:s verktyg för den gemensamma 

upphandlingen av gas bör också upp-
graderas, i syfte att sänka importkost-
naderna, enligt texten.

Exceptionella vinster bör gynna kon-
sumenter och företag

Resolutionen betonar att intäkterna 
från oförutsedda vinster bör gynna 
konsumenter och företag, särskilt i 
form av stöd till utsatta hushåll och 
små och medelstora företag. Detta 
måste också gå hand i hand med mas-
siva innovationer och investeringar 
i förnybar energi, energieffektivitet 
och energiinfrastruktur, snarare än 
att uppmuntra hushåll och företag att 
konsumera mer subventionerad ener-
gi, enligt ledamöterna.

Parlamentet är redo att analysera alla 
förslag till reformering av EU:s el-
marknad för att se till att den sänder 
rätt prissignal för att investera i utfas-
ning av fossila bränslen. Ledamöter-
na vill också att EU gör det möjligt 
för medborgare och industrier att dra 
nytta av säker, överkomlig och ren 
energi, samtidigt som unionen bör ta 
itu med de oproportionella vinsterna 
på elmarknaden. EU-kommissionen 
måste dessutom analysera möjlighe-
ten att frikoppla elpriserna från gas-
priset, anser kammaren.

Europaparlamentet uppmanar 
EU-kommissionen att noga under-
söka den verksamhet som bedrivs 
av finansiella aktörer och som har 
bidragit till prisvolatiliteten på kol-
dioxid. Ledamöterna vill också att 
EU-kommissionen vidtar åtgärder 
för att undanröja spekulationskapita-
lets inflytande på marknaden för ut-
släppsrätter inom EU:s utsläppshan-
delssystem.

Kammaren upprepar avslutningsvis 
sitt krav från i maj i år på ett omedel-
bart och fullständigt embargo mot 
import av olja, kol, kärnbränsle och 
gas från Ryssland, och på att överge 
gasledningarna Nord Stream 1 och 2 
helt och hållet.

Resolutionen antogs genom hand-
uppräckning.
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Parlamentet vill se fler brådskande EU-åtgärder för att 
minska de snabbt stigande energiprisernas tryck på de 
europeiska hushållen och företagen.

TRAFIKSKOLA

Adress: Vegagatan 1, 234 32 Lomma
Tel. 040-413838

LUND STATIONEN

Adress: Skolgatan 6B, 223 61 Lund 
Tel. 046-188188

Adress: Bangatan 17, 222 21 Lund
Tel. 046-120888

LOMMA LUND SPYKEN
Öppettider(reception):
Måndag - Torsdag   10.30 - 16.30
Fredag                     10.30 - 15.00
Lördag - Söndag     Stängt

Körtider:
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För öppettider och information om öppettider, bokning och andra gå till: 
 w w w . g l a s o g o n m a g a s i n e t . s e

Malmö Södra Förstadsgatan 121 Tel: 040-828 88
Lund Lilla Tvärgatan 7   Tel: 046-13 99 98
Landskrona Östergatan 12 Tel: 0418-41 18 30 
Helsingborg  Bruksgatan 25 Tel: 042-18 38 88

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

Gäller billigaste paret vid köp av kompletta glasögon 
från samma recept. Erbjudandet kan ej kombineras 
med andra paketpriser.

Andra paret 1/2 priset!

Butiksdagar med toppenfina rabatter 
                                  på glas och bågar! 

Var, när?
Lund  25/10 kl 13-18. 
Malmö 26/10 kl 10-18

Passa på och köp nya glasögon till rabatterade priser 
när vår bågleverantör, Ricardo, kommer till Lund och 
Malmö för att visa upp sina nya bågkollektioner. 
Kom in och mingla med oss, vi bjuder på dryck och 
tilltugg! Erbjudandena gäller endast i butikerna i Lund 
och Malmö och på angiven dag. 

500 kr rabatt på progressiva glas vid köp 
av bästa ytbehandlingen.

25 % rabatt på Ricardos alla bågar vid köp 
av kompletta glasögon.

Välkommen!

Alltid hos Glasögonmagasinet:

Kommissionen antar sitt arbetsprogram för 2023 – 
de mest akuta utmaningarna och långsiktigt arbete

I denna anda har kommissionen 
som mål att stödja människor 
och företag. Det kan handla om 
att sänka energipriserna, säkra 
kritiska varor för vår industri-
ella konkurrenskraft och livs-
medelsförsörjning, och genom 
att stärka vår sociala marknads-
ekonomi.

Kommissionens arbetsprogram 
innehåller 43 nya politiska initi-
ativ inom alla de sex övergripan-
de ambitionerna i ordförande 
Ursula von der Leyens politiska 
riktlinjer och bygger på hennes 
tal om tillståndet i unionen 2022 
och avsiktsförklaring.

Många av de viktigaste initia-
tiven i arbetsprogrammet är en 
uppföljning av resultaten från 
konferensen om Europas fram-
tid. Dessutom kommer en ny 
generation medborgarpaneler 
att bli en del av kommissionens 
beslutsfattande på vissa viktiga 
områden. De första panelerna 
kommer att handla om mats-
vinn, rörlighet i utbildningssyfte 
och virtuella världar.

– Det senaste året har vi drabbats 
av kriser som orsakats av Ryss-
lands barbariska invasion av 
Ukraina, säger kommissionens 
ordförande Ursula von der Ley-
en. Under 2023 kommer vi att 
arbeta för en ambitiös agenda för 
invånarna genom att åtgärda de 
höga energipriserna för att mins-
ka bördan för familjer och företag 
runt om i Europa, samtidigt som 
vi påskyndar den gröna omställ-
ningen. Vi kommer att försvara 
demokratin och rättsstatsprinci-
pen både i och utanför EU.

– Kommissionens kommande 
arbetsprogram utgår från våra 
ansträngningar för att hantera 
de mest akuta utmaningarna, 
som energikrisen, samtidigt som 
vi gör viktiga insatser för de mer 
långsiktiga utmaningarna, säger 
Maroš Šefčovič, vice ordförande 
med ansvar för kontakter mel-
lan institutionerna och framtids-
frågor. Detta återspeglas tydligt 
i vårt åtagande att föreslå EU-åt-
gärder och främja Europas stra-
tegiska oberoende av kritiska rå-
varor, vilket krävs för den gröna 
och den digitala omställningen. 
Som ordförande för gruppen 
för hälsa gör det mig stolt att 
slutsatserna från konferensen 
om Europas framtid kommer 

att införlivas i många av våra 
initiativ, och att invånarnas en-
gagemang förblir en del av be-
slutsfattandet. Jag uppmanar nu 
Europaparlamentet och rådet att 
snabbt enas om viktiga lagför-
slag så att vi kan uppnå resultat 
för invånarna och näringslivet i 
dessa svåra tider.

De sex övergripande 
ambitionerna

1. Den europeiska gröna given
Mot bakgrund av Rysslands 
krig mot Ukraina kommer kom-
missionen i början av 2023 bland 
annat att föreslå en omfattande 
reform av EU:s elmarknad, t.ex. 
genom att frikoppla elpriset 
från gaspriset. För att bidra till 
en snabbare utbyggnad av den 
gröna vätgasekonomin kommer 
kommissionen att föreslå inrät-
tandet av en ny europeisk bank 
för vätgas. Den ska investera 3 
miljarder euro för att få i gång 
en vätgasmarknad i EU.

Under 2023 kommer kommis-
sionen även att vidta åtgärder 
för att minska avfallet och avfal-
lets miljöpåverkan. Fokus kom-
mer att ligga på livsmedel och 
textilier, vilket fastställdes under 
konferensen om Europas fram-
tid. Som ett svar på invånarnas 
oro kommer kommissionen ock-
så att föreslå en översyn av EU:s 
djurskyddslagstiftning.

2. Ett Europa rustat för den 
digitala tidsåldern
För att hantera rådande och 
framtida risker för strategiska 
beroenden kommer kommis-
sionen att föreslå EU-åtgärder 
för att säkra tillräcklig och di-
versifierad tillgång till kritiska 
råvaror som behövs för Europas 
digitala och ekonomiska mot-
ståndskraft.

I samband med trettioårsjubileet 
av den inre marknaden kommer 
vi att visa de betydande förde-
larna med den inre marknaden 
samtidigt som vi identifierar och 
hanterar genomförandebrister. 
Översynen av reglerna för be-
talningsförseningar kommer att 
bidra till att minska bördan för 
små och medelstora företag när 
det råder ekonomisk osäkerhet. 
Vårt initiativ för att ytterligare 
utvidga och uppgradera an-
vändningen av digitala verktyg 
och processer inom bolagsrätt 

kommer att hjälpa företagen på 
den inre marknaden tack vare 
förenklade administrativa och 
rättsliga förfaranden.

Kommissionen kommer också 
att föreslå ett gemensamt euro-
peiskt dataområde för rörlighet 
för att främja digitaliseringen 
av mobilitetssektorn. Samtidigt 
kommer EU-reglerna om hyper-
loop hjälpa oss att förbereda oss 
inför framväxande mobilitets-
lösningar.

3. En ekonomi för människor
Med beaktande av synpunkter 
från konferensen om Europas 
framtid kommer kommissionen 
att genomföra en översyn av den 
ekonomiska styrningen för att 
säkerställa att den fortfarande är 
ändamålsenlig. För att ytterliga-
re stärka unionsbudgeten trots 
de rådande akuta utmaningarna 
kommer kommissionen även att 
genomföra en halvtidsöversyn 
av EU-budgeten för 2021–2027. 
Kommissionen kommer också 
att lägga fram en andra omgång 
av nya egna medel, som kom-
mer att bygga på förslaget om 
gemensamma skatteregler för 
affärsverksamhet i EU.

För att säkerställa att EU:s ge-
mensamma valuta är rustad 
för den digitala åldern kommer 
kommissionen att lägga fram ett 
förslag om att fastställa princi-
perna för en digital euro innan 
en möjlig utgivning av Europe-
iska centralbanken.

Med tanke på de sociala utma-
ningar som uppstått på grund 
av covid-19-pandemin och Ryss-
lands krig mot Ukraina kommer 
kommissionen att uppdatera 
kvalitetsramen för praktikpro-
gram. Syftet är att hantera frå-
gor som t.ex. skälig ersättning 
och tillgång till socialt skydd för 
att främja Europas sociala mot-
ståndskraft.

Besluten kring arbetsprogram-
met har fattats i en tid med hög 
ekonomisk osäkerhet. Vi är där-
för beredda att ompröva dem 
efter vintern, särskilt vad gäller 
de åtgärder som kan påverkan 
konkurrenskraften.

4. Ett starkare Europa i världen
Krigets fasansfulla realiteter be-
kräftar behovet av att utöka EU:s 
insatser på området säkerhet 

och försvar. För att försvara våra 
intressen, våra demokratiska 
principer och fred och stabilitet 
kommer kommissionen att lägga 
fram EU:s rymdstrategi för sä-
kerhet och försvar samt EU:s nya 
strategi för sjöfartsskydd. Kom-
missionen kommer att uppdate-
ra verktygslådan med sanktioner 
till att inkludera även korruption.

Kommissionen kommer att fö-
reslå en ny agenda för att blåsa 
nytt liv i förbindelserna med La-
tinamerika och Karibien. Samti-
digt kommer kommissionen att 
fortsätta samarbetet med kandi-
datländerna på västra Balkan, 
och med Ukraina, Moldavien 
och Georgien, avseende deras 
framtida anslutning till EU.

5. Främjande av vår europeiska 
livsstil
Endast 15 % av alla unga har 
studerat, utbildat sig eller prak-
tiserat i ett annat EU-land, så 
kommissionen kommer därför 
att föreslå en uppdatering av 
den nuvarande ramen för rörlig-
het i utbildningssyfte. Syftet är 
att göra det lättare för studeran-
de att röra sig mellan olika ut-
bildningssystem. Eftersom 2023 
kommer att vara Europaåret för 
kompetens vill kommissionen 
locka högkvalificerade yrkes-
kunniga till sektorer där Eu-
ropa har arbetskraftsbrist. Det 
ska göras med olika förslag om 
erkännande av kvalifikationer 
för tredjelandsmedborgare. Ett 
riktat initiativ kommer att främ-
ja en av de strategiskt viktigaste 
kompetenserna genom cybersä-
kerhetsakademin.

För ett motståndskraftigt och 
säkert Schengenområde med re-
sande utan gränser kommer kom-
missionen att föreslå lagar om di-
gitalisering av EU-resehandlingar 
och underlättande av resor.

För att ytterligare bygga upp 
den europeiska hälsounionen 
kommer kommissionen att fö-
reslå en övergripande strate-
gi för psykisk hälsa – ett av de 
viktigaste initiativen från kon-
ferensen om Europas framtid. 
Kommissionen kommer också 
att föreslå en reviderad rekom-
mendation om rökfria miljöer 
och en ny rekommendation om 
cancerformer som kan förebyg-
gas med vaccin.

6. En ny satsning på demokrati 
i Europa
Demokrati är själva grunden för 
EU. Under 2023 kommer kom-
missionen att lägga fram ett paket 
om demokratiförsvar, däribland 
ett initiativ om skydd av EU:s de-
mokrati mot utländska intressen.

Kommissionen kommer att fort-
sätta bygga en jämlikhetsunion 
genom att föreslå ett EU-intyg 
om funktionsnedsättning, som 
säkerställer ömsesidigt erkän-
nande av funktionsnedsätt-
ningar i alla EU-länder. Kom-
missionen kommer även att 
fortsätta arbetet med att hantera 
bristerna i det rättsliga skyddet 
mot diskriminering på grund av 
etniskt ursprung.

I linje med kommissionens 
principer om bättre lagstiftning 
kommer den att fortsätta att 
identifiera potentialen till för-
enkling och minskning av bör-
dan, och att stödja hållbarhet. 
För att komplettera de systema-
tiska insatserna för att identifie-
ra och avlägsna onödig byråkra-
ti kommer en högnivågrupp av 
berörda parter att ytterligare bi-
dra till riktad effektivisering av 
den lagstiftning som påverkar 
invånarna och företag.

Vad händer nu?

Kommissionen kommer att inle-
da samtal med parlamentet och 
rådet för att upprätta en förteck-
ning över gemensamma lagstift-
ningsprioriteringar som parla-
mentet och rådet är eniga om att 
vidta snabba åtgärder för. Kom-
missionen kommer att fortsätta 
att stödja och arbeta tillsam-
mans med medlemsländerna 
för att se till att ny och befintlig 
EU-politik och EU-lagstiftning 
genomförs, och kommer inte att 
tveka att upprätthålla EU-rätten 
genom överträdelseförfaranden 
när det behövs.

Bakgrund

Varje år antar kommissionen ett 
arbetsprogram som innehåll-
er planerade åtgärder inför 
det kommande året. Arbets-
programmet ger allmänheten, 
Europaparlamentet och rådet 
information om kommissionens 
planer på nya initiativ, på att dra 
tillbaka förslag och på att se över 
befintliga EU-lagar. Det omfat-
tar inte kommissionens löpande 
arbete som fördragens väktare 
och övervakare av att den gäl-
lande lagstiftningen följs eller de 
regelbundet återkommande ini-
tiativ som kommissionen antar 
varje år. Kommissionens arbets-
program för 2023 är resultatet av 
ett nära samarbete med Europa-
parlamentet, medlemsländerna 
och EU:s rådgivande organ.

Info Exlress
E: hello@infoexpress.se

Källa: Europeiska kommissionen

■ EU-kommissionen antar i dag (22.10.19 reds. anm.) sitt arbetsprogram 
för 2023. I programmet fastställs en kraftfull strategi för att svara på de 
rådande kriser som påverkar EU-invånarnas vardag. Samtidigt innehåller 
det viktiga åtgärder för den gröna och den digitala omställningen – allt för 
att göra Europeiska unionen mer motståndskraftig.

Försäljning av handgjorda smycken.
Smyckedesign och reparationer och omarbetning av smycken.

Öppettider: Måndag-fredag 11-16
Polisvägen 5A 23631 Höllviken

www.lemansguldsmedja.se
Tel. 040 43 04 50Västanvägen

245 42 Staffanstorp
Kontakt

Tel: 0709-600 103
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Tyngdtäcke ökar 
nivåerna av melatonin

Ett par tidigare studier har visat 
att användandet av tyngdtäcken 
kan ha en positiv påverkan på 
sömn och välmående. De bakom-
liggande mekanismerna till den 
upplevda förbättringen har dock 
inte blivit riktigt klarlagda.

Forskare vid Uppsala universitet 
bestämde sig därför för att un-
dersöka hur nivåerna av sömn-
främjande och stressmotverkan-
de hormon såsom melatonin och 
oxytocin påverkas av sömn un-
der tyngdtäcke. De ville också ta 
reda på om tyngdtäcket påver-
kade produktionen av stresshor-
mon och aktiviteten hos kroppens 
stressystem.

26 unga män och kvinnor deltog 

i studien där försökspersonerna 
fick ge återkommande salivprov 
medan de vilade under vanligt 
täcke eller tyngdtäcke. Tyngd-
täckena som användes vägde 12 
procent av testpersonens kropps-
vikt.

 – Användningen av tyngtäcke 
ökade halten av melatonin i sali-
ven med 30 procent. Dock såg vi 
inga skillnader i nivåerna av ox-
ytocin eller kortisol eller i aktivitet 
i det sympatiska nervsystemet, sä-
ger Elisa Meth, förstaförfattare till 
studien och doktorand vid Uppsa-
la universitet.
Tidigare studier har visat att me-
latonin kan främja sömnen. Vår 
studie skulle kunna bidra med en 
förklaring av de bakomliggande 

faktorerna till varför vissa per-
soner upplever att de sover bätt-
re under ett tyngdtäcke. Den här 
studien genomfördes dock på ett 
relativt litet antal personer och 
undersökte bara den omedelbara 
effekten av tyngdtäcket. Det be-
hövs med andra ord större studier 
för att kunna slå fast det här sam-
bandet med säkerhet. Och för att 

■ Att använda tyngdtäcke kan öka nivåerna av 
hormonet melatonin med 30 procent. Det visar 
en ny mindre studie på unga vuxna utförd av 
forskare vid Uppsala universitet. Melatonin 
har i tidigare studier visat sig påverka sömnen 
positivt. Resultaten publiceras i den vetenskap-
liga tidskriften Journal of Sleep Research.

se om melatoninökningen håller 
i sig över tid behövs studier över 
längre tidsperioder, säger Chris-
tian Benedict, universitetslektor i 
farmakologi vid Uppsala univer-
sitet och studiens seniora författa-
re.

Info Express
E: hello@infoexpress.se

Källa: Uppsala universitet 

Bild: Pixabay
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Patienter går miste om samtal i livets slutskede

Det säger Mattias Tranberg, 
doktorand vid Palliativt ut-
vecklingscentrum, Lunds uni-
versitet. Palliativ vård är den 
hälso- och sjukvård som ges 
till patienter med progressiv, 
obotlig sjukdom när det står 
klart att döden inte går att för-
hindra på medicinsk väg. Mat-
tias Tranbergs forskning foku-
serar på kommunikation om 
allvarlig sjukdom – utifrån pa-
tienter, vårdgivare, närstående 
och medicinska journaler. Den 
aktuella studien, publicerad i 
Palliative Medicine Reports, 
omfattar 249 patienter som 
avlidit, antingen inom specia-
liserad palliativ vård, på en on-
kologisk avdelning eller som 
patienter med KOL på en in-
ternmedicinsk avdelning. Fors-
karna har utgått från uppgifter 
i Svenska palliativregistret (se 
faktaruta) som bland annat ba-
seras på en enkät där vårdper-
sonal och anhöriga besvarat ett 

antal frågor om vården den sis-
ta veckan i livet. För de 249 pa-
tienterna fanns dokumenterat 
ett ”ja” ikryssat på frågan ”Har 
patienten fått brytpunktssam-
tal i livets slutskede”. Men vid 
närmare granskning stämde de 
uppgifterna inte fullt ut.

– I förvånande många av de 
249 fallen, 37 procent, hittade 
vi inget alls i journalanteck-
ningarna om brytpunktssamtal 
i livets slutskede – varken med 
patienten eller med anhörig, 
trots att det var det som hade 
kryssats i. Men däremot ser 
vi att många andra samtal om 
allvarlig sjukdom hållits, och 
det är ju positivt, säger Mattias 
Tranberg.

Brytpunktssamtal hålls mellan 
läkare och patient och/eller 
mellan läkare och anhörig till 
patienten. Syftet med samta-
len är att vara öppen med att 

de insatser som görs inte längre 
hjälper patienten och att vården 
behöver ändra riktning (se fak-
taruta). Enligt Mattias Tranberg 
råder det en sammanblandning 
av begrepp, där ordet bryt-
punktssamtal förstås och an-
vänds på olika sätt. Detta ökar 
risken för överregistrering, och 
kan förklara varför andra samtal 
än just brytpunktssamtal i livets 
slutskede har registrerats. Vid 
genomgången av journalerna 
granskades när i tiden samtalen 
hade förts i förhållande till pa-
tientens död: sex månader eller 
mer innan patienten dog (”år”), 
sex månader fram till två veckor 
innan (”månader”) och två veck-
or eller mindre före dödsdagen 
(”dagar”). Ju närmare döden, 
desto fler samtal hölls.

– Det kan förstås kännas väl-
digt obehagligt att hålla ett 
samtal om hur patienten vill 
tillbringa sin sista tid i livet 

medan patienten ännu är gan-
ska pigg. Ett riktmärke kan 
vara frågan ”skulle jag bli för-
vånad om den här personen är 
död inom ett halvår?”. Om sva-
ret är nej bör ett samtal hållas, 
säger Mattias Tranberg.

De 63 procent som fått bryt-
punktssamtal vid livets slut-
skede fick i genomsnitt detta 
åtta dagar före död om de vår-
dades inom specialiserad pal-
liativ vård. Motsvarande siffra 
för patienterna på onkologen 
var fyra dagar, och för patien-
terna med KOL två dagar.

– De sent hållna samtalen har 
troligen även med läkares tids-
brist och senare decenniers 
minskade kapacitet inom can-
cervård att göra. Och för pa-
tienterna med KOL kommer 
döden ofta snabbt och tidpunk-
ten är relativt svårt att förutsä-
ga, trots långvarig sjukdom.

Att samtalen hålls sent kan 
också bero på att det är just 
brytpunktssamtal vid livets 
slutskede som används som 
kvalitetsindikator, vilket fel-
aktigt antyder att de sena sam-
talen är viktigast. För att stötta 
läkare med tidsperspektivet 
kan studiens ramverk med år, 
månader och dagar användas, 
säger Mattias Tranberg. Det 

skulle kunna sänka tröskeln 
för att genomföra brytpunkts-
samtal och därmed säkra att 
patienter och anhöriga har in-
formation nog för att förbereda 
sig, och för att fatta medicinska 
och personliga beslut.

Ett av studiens främsta resultat 
är enligt Mattias Tranberg upp-
täckten att brytpunktssamtal 
inte är ett enda samtal vid ett 
enda tillfälle.
– Det ska vara, och är faktiskt, en 
process som äger rum under år, 
månader och dagar före döden.

Fakta brytpunktssamtal
Samtalen kan vara aktuella vid 
olika brytpunkter: när sjukdo-
men inte längre går att bota, 
men fortfarande kan bromsas. 
När huvudsjukdomen inte 
längre kan bromsas men livs-
förlängande åtgärder ännu är 
aktuella. Samt när livsförläng-
ande insatser inte längre är 
aktuellt – det är då ett så kall-
lat brytpunktssamtal vid över-
gång till palliativ vård i livets 
slutskede hålls. Fokus ligger 
då på lindring och på att livs-
kvaliteten in i det sista ska vara 
bästa möjliga.  

Info Exlress
Källa: Mattias Tranberg, Pallia-
tivt utvecklingscentrum/Lunds 
universitet

■ Läkare ska hålla så kallade brytpunktssamtal i livets slutskede 
med obotligt sjuka patienter. Men många gånger ges inga såda-
na samtal, visar en ny studie vid Lunds universitet. Ett tidsper-
spektiv skulle kunna hjälpa läkarna att förstå vad patienterna 
behöver.
– Ett ramverk för samtal utifrån år, månader och dagar skulle 
underlätta för att låta samtal om livets slutskede vara den pro-
cess det är.

Bild: Pixabay
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Nationalekonom: Svenska 
politiker bör dra lärdomar 
av det som händer i 
Storbritannien
■ Festen är över och vi går mot svårare tider, men i stället för att 
gråta över spilld mjölk kan vi dra lärdom av det som händer i 
Storbritannien. Svenska politiker och inte minst en ny regering 
kan lära mycket av de misstag som begåtts i Storbritannien. Det 
anser nationalekonomen Åsa Hansson, som kommenterar hän-
delserna:

Finans- och penningpolitiken borde sy-
nas och ifrågasättas även under goda 
tider, eftersom de ofta är medskyldiga 
till kriser. En alltför expansiv penningpo-
litik har bidragit till ökad inflation samt 
ökade klyftor i samhället. Avsaknaden 
av välbehövliga finanspolitiska reformer 
har bland annat ytterligare eldat på fast-
ighetsmarknaden.

Finans- och penningpolitik bör inte 
motarbeta varandra
Finans- och penningpolitik bör dra åt 
samma håll, eller i varje fall inte motarbeta 
varandra. De flesta av världens ekonomier 
brottas med hög inflation och centralban-
ker runt om i världen höjer räntan för att 
strama åt och på så sätt försöka få ner in-
flationen. En annan viktig målsättning för 
centralbanker runt om i världen är att lug-
na marknaden och inge förtroende för att 
de kommer lyckas bekämpa inflationen 
och på så sätt minska osäkerheten.

” Oavsett orsak är agerandet oroväck-
ande

Att finanspolitiken i Storbritannien då 
går i motsatt riktning och försöker sti-
mulera ekonomin med stora skattesänk-
ningar och dessutom för en ryckig och 
oseriös politik som ökar osäkerheten vi-
sar antingen på stor okunnighet eller bara 
oansvarig finanspolitik. Oavsett orsak är 
agerandet oroväckande och något mark-
naden reagerat starkt på. Så starkt att pre-
miärminister Liz Truss nu dragit tillbaka 
sitt skattereformsförslag. Speciellt för en 
ny regering som ännu inte fått markna-
dens förtroende är det viktigt att föra en 
trovärdig och sund finanspolitik. 

Exemplet i Storbritannien visar att det 
kan finnas anledning att hitta en form för 

att koordinera penning- och finanspolitik 
för att förhindra att de motverkar varan-
dra. Penning- och finanspolitik är de två 
instrument som står till buds för att be-
driva ekonomisk politik och drar de åt 
olika håll uppnås inte syftet med politi-
ken. Samtidigt är det viktigt att penning-
politiken är skild från politiskt inflytande 
och därför bör penning- och finanspolitik 
inte samarbeta, men en dialog dem emel-
lan om vad politiken syftar till kan even-
tuellt behöva etableras.    

Lärdomar för hur skattereformer bör 
utformas
Skattereformer i all ära, men de måste 
vara trovärdigt finansierade och väl ge-
nomtänkta. Dessutom bör de var vältaj-
made och inte leda till ökad osäkerhet på 
marknaden. Skattereformen i Storbritan-
nien brister på alla dessa punkter.  

En skattereform kan vara välkommen 
och förbättra ekonomins funktionssätt, 
leda till ökad produktivitet och tillväxt 
samt minska klyftorna i samhället. Hur 
skattereformen är utformad spelar stor 
roll. Skattereformen i Storbritannien är 
ogenomtänkt och något av ett hafsverk 
som river upp tidigare förslag om exem-
pelvis höjd bolagsskatt. Reformen missar 
även stora reformbehov av bland annat 
konsumtions- och fastighetsskatten.

Eftersom skattereformer per definition 
ändrar spelregler och därför skapar osä-
kerhet bör de vara genomtänkta och väl 
förankrade för att inte leda till onödig 
ökad osäkerhet. Liz Truss hot om att 
lämna internationella skatteöverenskom-
melser om en minimumskatt på bolags-
inkomster, skapar ytterligare osäkerhet i 
en redan osäker värld och inger inte för-
troende. Att Storbritannien bevakas extra 

hårt av marknaden beror sannolikt också 
på att landet har lämnat EU och därmed 
har större handlingsutrymme, vilket yt-
terligare spär på osäkerheten.

”Marknaden verkar helt enkelt inte tro 
på den politik som förs i Storbritan-

nien

Att skattereformen i Storbritannien ska 
lånefinansieras inger inte heller förtroen-
de. Lån till en välgenomtänkt och tillväxt-
stimulerande skattereform är en sak, men 
att belåna en dyr skattereform som är ett 
hafsverk när statsskulden redan är över 
100 procent av BNP är inte en ansvarsfull 
finanspolitik.

Storbritannien har en statsskuld på 101 
procent av BNP, att jämföra med 34,6 pro-
cent i Sverige. Att räntorna dessutom är 
på väg upp gör det oklokt att lånefinan-
siera till en kostsam reform. Marknadens 
reaktion med att kräva en högre ränta på 
brittiska statsobligationer, samtidigt som 
pundet försvagas är en stark indikation 
från marknaden att detta inte är hållbart. 
Vanligtvis brukar en ökad statsobliga-
tionsränta förstärka valutan. Marknaden 
verkar helt enkelt inte tro på den politik 
som förs i Storbritannien.  

”Hade en sådan reform varit på plats 
hade vi varit i en bättre sits idag

Slutligen spelar tajmingen av en skattere-
form roll. Stora skattelättnader som spä-
der på konsumtion i tider av hög inflation 
är inte önskvärt. En lärdom vi kan dra 
från detta är att det hade varit önskvärt 
om Sverige hade genomfört en reform 
under de goda åren. Exempelvis hade det 
varit bra tajming för Sveriges del om vi 
återinfört en fastighetskatt eller i varje fall 
trappat ner ränteavdraget när räntan var 
låg, och därmed minskat skattesystemets 
uppmuntran till lånefinansiering och 
överinvesteringar i bostäder.

Hade en sådan reform varit på plats hade 
vi varit i en bättre sits idag. Men som sagt, 
det är svårt att genomföra finanspolitiska 
åtgärder som är motiverade, men som är 
impopulära bland starka väljargrupper, i 
goda tider. Det krävs en kris och kniven 
på halsen för att genomföra sådana re-
former. En sista lärdom är att finanspo-
litik spelar roll, men också avsaknad av 
finanspolitik är finanspolitik.  

Info Express
E: hello@infoexpress.se
Källa: Lunds universitet
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Smärtsam tid väntar 
efter räntehöjning

– Att inflationen och räntan stiger så 
kraftigt är priset vi får betala för tio 
år av ekonomisk-politiska misstag, 
säger han.

Veckans räntehöjning är den högsta 
sedan inflationsmålet infördes 1993. 
Men Fredrik N G Andersson anser att 
den var både väntad och nödvändig.

– Tar vi inte hand om problemen nu 
kommer det bli värre längre fram. Det 
gäller att tänka långsiktigt, anser han. 

De tre p:na
Dagens kris beror enligt honom på 
”de tre p:na”: Putin, pandemin och 
penningpolitiken.

Kriget i Ukraina har drivit upp ener-
gipriserna och drivit på inflationen, 
även om inflationen var på väg upp-
åt redan före kriget. Den hårda ned-
stängningspolitiken under pandemin 
slog hårt mot ekonomin. Produk-
tionskostnaderna steg och varubrist 
uppstod, vilket fick igång inflations-
processen.

Men den kanske viktigaste faktorn 
är dock penningpolitiken. Riksban-
ken har enligt Fredrik N G Anders-
son under snart tio års tid stimulerat 
ekonomin med rekordlåga räntor och 
stora köp av värdepapper. Detta har 
kraftigt ökat mängden pengar – det 
som förr innebar att man helt enkelt 
att man tryckte en massa mer sedlar. I 
dag ser det inte likadant ut, men prin-
cipen är densamma.

– Mellan 2014 och 2021 ökade pen-
ningmängden med drygt 80 procent. 
Mängden varor ökade bara med 17 
procent under samma period. Vi 
hamnade i den klassiska fällan att 
för mycket pengar jagar för få varor. 
Först uppstod inflationen i tillgångs-
priser, nu har den nått konsument-
prisinflationen, säger han.

Falsk trygghet
Fredrik N G Andersson liknar den 
”perfekta storm” som nu uppstått 
med en ketchupflaska:
– Man skakar och skakar på flaskan, 
men ingenting kommer ut. Till slut 
kommer allt på en gång. Så har det 
varit återkommande i historien. När 
man skakar flaskan och inget kommer 
ut vaggas politiken i en falsk trygghet 
som får dem att ta i för mycket och 
för länge med den skadliga politiken. 
I dag utgör ketchupen i flaskan alla 
pengar som penningpolitiken skapat 
och alla obalanser som nedstäng-
ningspolitiken gett upphov till.

Att Riksbanken slog in på den expan-
siva vägen 2015 berodde på två an-
ledningar:

Den då relativt låga konsumentpris-
inflationen. Riksbanken ville höja 
denna från 1 till 2 procent. Resultatet 
blev negativa räntor och stora köp av 
värdepapper på finansmarknaderna.
Utvecklingen i euroområdet. För att 

stimulera den europeiska ekonomin 
efter skuldkrisen sänkte ECB sin styr-
ränta och började köpa värdepapper 
under hösten 2014. Som ett litet land 
tvingades Sverige följa med. Tyvärr 
gick Riksbanken dock ett steg längre 
än ECB, enligt Fredrik N G Andersson.

Men om Riksbanken har som enda 
mål att hålla inflationen till två pro-
cent, var det inte rätt väg att gå?

– Målet på två procent är Riksbankens 
eget mål. Lagen säger att Riksbanken 
ska upprätthålla ett fast penningvär-
de. En procents konsumentprisinfla-
tion måste ses som en större målupp-
fyllelse än två procents inflation.

Men varifrån kommer siffran två pro-
cent, som det nästan alltid talas om?
– Den siffran är tagen ur luften. Efter 
den ekonomiska krisen på 1990-talet, 
när vi hade en fast kronkurs som i sitt 
mest akuta skede försvarades med 
500 procents ränta, ändrades pen-
ningpolitiken och det bestämdes att 
två procent kunde vara ett ambitiöst 
mål att sträva efter. På den tiden var 
inflationen betydligt högre och ingen 
trodde att man skulle nå dit.

”De skulle utnyttjat möjligheten att 
ändra målet

 – Inflationsmålet skrevs aldrig in i la-
gen eftersom Riksdagen var rädd för 
att ett lagstadgat inflationsmål skulle 
bli för oflexibelt och inte ge Riksban-
ken möjligheten att anpassa målet efter 
nya förutsättningar. Riksbankens stora 
misstag 2015 var att de höll fast vid ett 
mål de inte kunde nå trots en stark eko-
nomi. De skulle utnyttjat möjligheten 
att ändra målet. Då hade vi varit i en 
mycket bättre situation i dag.

Väljarna saknar möjlighet att 
utkräva ansvar
Fredrik N G Andersson har länge va-
rit kritisk mot Riksbankens penning-
politik, som han anser nu biter oss i 
svansen i form av de kraftfulla åtgär-
der vi nu upplever.

– De gick alldeles för långt i att 
krampaktigt hålla fast vid inflations-
målet. Resultatet blev först en kraftig 
tillgångsinflation i termer av stigande 
fastighetspriser och kopplat till det en 
högre skuldsättning hos hushållen. 
Stigande fastighetspriser har miss-
gynnat den yngre generationen och 
vi har sett en stor, kanske den största, 
förmögenhetsomfördelningen mellan 
yngre och äldre hushåll. När räntorna 
nu stiger som ett resultat av den felak-
tiga penningpolitiken drabbas många 
yngre hushåll med stora lån hårt.

Hur tycker du att man bör tänka 
kring Riksbankens agerande?
– Med tanke på de stora effekterna 
av penningpolitiken tycker jag man 
borde diskutera på vilket sätt Riks-
banken kan hållas ansvarig, i politisk 
mening, för sina beslut. Riksbanken 
har inte gjort något olagligt, men kon-

sekvenserna av den förda politiken är 
så pass negativ att det borde leda till 
någon form av politisk konsekvens 
som i sin tur leder fram till en ny pen-
ningpolitik.

”Det är ett problem att penningpoliti-
ken styrs av byråkrater

– Det finns en poäng med att Riksban-
ken inte ska vara för styrd av politi-
ker, samtidigt finns det liten möjlig-
het till ansvarsutkrävande. Det är ett 
problem att penningpolitiken styrs 
av byråkrater. Om en regering miss-
sköter sig kan väljarna säga sitt, men 
här finns ingen direkt demokratisk 
förankring. De är en myndighet där 
tjänstemän fattar penningpolitiska 
beslut som får stora effekter på sam-
hället, men där väljarna inte har möj-
lighet att utkräva ansvar, eller kräva 
förändring i hur penningpolitiken ut-
formas. Det är en viktig fråga att dis-
kutera, tycker jag.

Men nu när vi ändå är där vi är, 
hur ska man hitta balansen mellan 
att bekämpa en hög inflation men 
undvika en alltför kraftig lågkon-
junktur som följd av att människor 
inte har råd att konsumera och att 
arbetslösheten ökar?
– Det går inte att hitta en balans. Man 
måste bekämpa inflationen, det finns 
inget val. Men många människor 
kommer att hamna i kläm, men Riks-
banken är beredd att låta det ske för 
att få ner inflationen.

Varför är just inflationen så viktig?
– Om man har hög inflation blir det 
svårt att planera för framtiden. Ingen 
vet vad saker kommer kosta eller hur 
högra räntorna kommer vara. Med 
ökad osäkerhet om framtiden kom-
mer ekonomiska misstag begås, vilket 
sänker tillväxten och höjer arbetslös-
heten. Inget land har historiskt mått 
bra av en långvarigt hög inflation.

”   En kortsiktig kostnad för att bekämpa 
inflationen

 – Hårda tider nu är relativt sett en 
kortsiktig kostnad för att bekämpa 
inflationen. Gör vi inte det kommer 
vi få långsiktiga problem som vi får 
dras med under många år. 1970- och 
1980-talet utgör ett varnande exempel 
här. På 1970-talet orkade politiken 
inte med att bekämpa inflationen. 
Resultatet blev 20 förlorade år ekono-
miskt sett i Sverige.

Vad tror du kommer att hända med 
räntan?
– Jag tror att den kommer att fortsätta 
uppåt, åtminstone upp till 2,5 procent 

vilket är Riksbankens prognos. Men 
historiskt har normal ränta legat på 
3,5 till 4,5 procent, och det är kanske 
där vi hamnar.

Det skulle innebära en boränta på 
kanske 6-7 procent. Vilka kommer 
att drabbas hårdast av detta?
– Alla med bolån drabbas naturligt-
vis direkt. Inflationen drabbar dock 
de med minst marginaler hårdast. 
De kommer dessutom drabbas ännu 
hårdare runt årsskiftet, då hyror och 
priser på fjärrvärme och kollektiv-
trafiken höjs. Inflationen är en tjuv 
som stjäl ur våra lönekuvert och våra 
bankkonton. De med lägst löner är 
alltid de som drabbas hårdast.

Samtidigt tillträder en ny regering 
som både mer eller mindre lovat 
kompensation för de höga elpriserna 
och kanske vill genomföra olika sti-
mulansåtgärder och dessutom sänka 
skatterna. Hur påverkar detta?

– Ger de för mycket till hushållen så 
spär de på problemen. Risken är till 
exempel att om vi inte behöver beta-
la lika mycket för elen så kommer vi 
inte att spara på den, som vi egentli-
gen behöver.

”  Detta är en kris som är skapad av 
politiken

 
– Men man ska också komma ihåg 
att detta är en kris som är skapad av 
politiken, inte av enskilda människor. 
Risken är också att utanförskapet ökar 
och tillsammans med räntor, en svår 
bostadsmarknad och integrationspro-
blem blir det en farlig cocktail.

Tror du att vi hamnar i en lågkon-
juktur?
– Ja vi går mot en sådan, men vi har 
fortfarande en stark arbetsmarknad, 
särskilt för inrikes födda. Samtidigt 
finns det en matchningsproblematik 
mellan arbetslösa och den kompetens 
som eftersökes.
– 2023 kommer att bli ett tufft år för 
många.

Fotnot: Slutsatserna att det är de tre 
p:na som driver inflationen är allmänt 
accepterat inom forskningen. Sedan 
skiljer det sig i synen på vilken faktor 
som är starkast samt hur Riksbanken 
bör bedriva penningpolitiken. Då det 
handlar om samhällsvetenskap hand-
lar det tolkningar och bedömningar, 
något exakt facit finns inte.
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■ Det kommer att göra ont. Och det måste göra ont. 
Alternativet är värre. Det anser nationalekonomen 
Fredrik N G Andersson om ekonomin för svenskarna 
efter att Riksbanken höjde räntan med en procenten-
het i tisdags.

Bild: Sveriges Riksbank, Holger Ellgaard/Creative Commons
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Allt färre elever i grundskolan får särskilt stöd 
vid svårigheter

I en storskalig studie har fors-
kare kartlagt hur det special-
pedagogiska stödet har orga-
niserats över fyra decennier; 
från 1970-talet då den första 
årskullen i urvalet började 
skolan, fram till 2020 då den 
yngsta gick ut grundskolan. 
I studien ingår cirka 65 000 
elever i sju årskullar födda 
mellan 1967 och 2004.

Forskarna har följt två elev-
grupper i varje årskull. Dels 
elever med så kallad mild in-
tellektuell funktionsnedsätt-
ning (elever som på kognitiva 
test utformade inom ramen 
för forskningsprojektet fick 
IQ 70 vilket är gränsen för 
utredningar om placering i 
särskolan). Dels elever som 
enligt skolors inrapportering 
till SCB och forskningspro-

jektet har fått någon form av 
särskilt stöd någon gång un-
der sin grundskoletid. Dessa 
elevgruppers skolprestatio-
ner har sedan jämförts med 
hur övriga elever har klarat 
grundskolans årskurs 9 un-
der olika tidsperioder.

Kartläggningen visar ett 
tydligt skifte från mitten av 
1990-talet.
– Under 1970-talet och fram 
till utbildningsreformerna i 
mitten av 1990-talet var det 
cirka 90 procent i gruppen 
elever med mild intellektuell 
funktionsnedsättning som 
hade någon form av stödåt-
gärder i grundskolan. Ande-
len minskar sedan successivt 
till 78 procent bland de som 
gick ut grundskolan 2020. 
Under samma period mins-

kade andelen bland övriga 
elever med stödåtgärder, från 
40 till 25 procent, säger Joan-
na Giota, professor i pedago-
gik vid Göteborgs universitet.

Fler får särskiljande stöd
Från mitten av 1990-talet och 
framåt är det också en ök-
ande andel elever som får oli-
ka särskiljande stödåtgärder, 
det vill säga att de under en 
längre tid får stöd i särskilda 
undervisningsgrupper eller 
har anpassad studiegång i 
stället för stöd inom ramen 
för den klass de vanligtvis 
tillhör. Trenden är problema-
tisk eftersom tidigare forsk-
ning har visat på flera risker 
med mer eller mindre särskil-
jande stödåtgärder.

 – Elever i sådana grupper ut-

trycker ofta känslor av stig-
matisering och utanförskap, 
låg motivation att lära och 
sämre självkänsla samt att 
inte ha vänner. Sådana fak-
torer påverkar skolprestatio-
nerna negativt. En annan risk 
är att särskiljande stödåtgär-
der tenderar att bli långvariga 
och att elever i stödåtgärder 
med enbart svagpresterande 
i gruppen ofta möts av låga 
förväntningar och får de min-
dre erfarna och kunniga lära-
re, säger Joanna Giota.

När dessa elevgruppers skol-
prestationer jämförts med 
övriga elevers framkommer 
att de elevgrupper som efter 
1990-talet har fått det allt svå-
rare att klara måluppfyllelsen 
i skolan är pojkar, elever från 
lågutbildade hem, samt grup-
pen elever med olika former 
av långvariga särskiljande åt-
gärder. Samtliga med inklu-
derande särskilt stöd tycks ha 
klarat sig bättre i skolan över 
hela 40-årsperioden.

Alarmerande att många miss-
lyckas i skolan
Idag lämnar 14 procent av 

■ Sedan de stora utbildningsreformerna på 1990-talet har allt 
fler elever misslyckats i skolan. Ett skäl kan vara bristande och 
missriktade stödåtgärder. En studie från Göteborgs universi-
tet visar att från 1990-talet och framåt är det successivt färre 
elever som får särskilt stöd och att stödet i allt högre utsträck-
ning består i särskiljande åtgärder.

eleverna grundskolan utan 
gymnasiebehörighet och un-
gefär var fjärde 25-åring sak-
nar slutbetyg från gymnasiet.

– Det är alarmerande att allt 
fler av de svagaste eleverna 
misslyckas i skolan. Dessa 
elevgrupper riskerar att ham-
na i arbetslöshet, psykisk 
ohälsa och utanförskap, säger 
Joanna Giota.  

– Det finns flera förklaringar 
till denna utveckling. De har 
att göra med förändringar i 
undervisningens kvalitet, det 
kriterierelaterade betygssys-
temet, brist på resurser och 
specialpedagogisk kompe-
tens. Men otillräckliga eller 
missriktade stödinsatser är 
också en viktig faktor. Vår ti-
digare studie och andra kart-
läggningar visar att var femte 
elev får inte tillgång till stöd-
åtgärder, trots att de av sko-
lan har bedömts vara i behov 
av sådana.
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Renoveringar, hyreshöjningar och inflation - 
Var ska hyresgästerna ta vägen?
■ Med en inflation som be-
står och energipriser som har 
stigit, och förväntas fortsätta 
stiga under vintertiden, blir 
det allt svårare för personer 
att kunna få det att gå runt 
ekonomiskt. Vintern väntas 
föra med sig ännu högre el-
priser, enligt SVT. På grund 
av ökade kostnader för råva-
ror, energi och transport har 
livsmedelspriserna ökat med 
10,3% i genomsnitt, enligt 
samma källa. Både elpriser 
och matpriser förväntas bli 
ännu dyrare inför komman-
de år. Inflationen har ökat i 
flera länder och matpriserna 
har stigit mycket på kort tid 
inte bara i Sverige, utan över 
hela världen. I exempelvis 
Storbritannien har inflatio-
nen stigit med 10,1% under 
september enligt New York 
Times, likt höjningen i Sverige.

Denna kombination av diver-
se ekonomiska svårigheter 
(energikostnader, inflation 
och stigande matpriser) har 
lett till en helt unik situation 
i vissa speciella fall: Vad gör 
man om man ska betala av 
en renovering, i en lägenhet 
som man hyr, mitt under en 
ekonomisk kris?

Hyresgästföreningen uppger 
att det råder bostadsbrist i 
Sverige. Bland unga vuxna är 
det nästan 200 000 personer 
som väntar på att kunna hitta 
en ledig bostad. Hyresgäst-
föreningen betonar även be-
hovet av hyresrätter för att att 
den som hyr sin bostad på-
stås ha en större benägenhet 
att flytta dit jobb och studier 
finns. Hyresrätter ses enligt 
de som en väsentlig del av 
samhället för att saker ska 
kunna fungera som de ska. 
Men kan visionen om till-
gängligt boende verkligen bli 
verklighet?

Den kanadensiska nyhets-
kanalen CBC News har rap-
porterat om rädslan bland 
personer som hyr sina bostä-
der privat att få tvingas flytta 
från sin bostad på grund av 

renoveringar. Uthyraren kan 
säga att renoveringen är till 
för att förbättra bostaden och 
underhålla den inför fram-
tiden (och att samma person 
som hyr ut tänker flytta in 
igen), vilket är ett beslut som 
är svårt att ställa sig emot. 
Renoveringen kan äga rum 
även om personen som på-
står sig kommer att flytta in 
faktiskt inte flyttar in. Den 
främsta misstanken till att 
någonting sådant sker är för 
att uthyraren medvetet vill 
höja hyran för bostaden, för 
att kunna tjäna mer på att 
hyra ut en nyligen renove-
rad bostad. Den som hyr bo-
staden kan säga i värsta fall 
tvingas flytta ut, även om de 
uttrycker att de inte kommer 
ha råd att bo kvar om boendet 
renoveras. Detta kan utövas 
trots att kanadensisk lag spe-
cifikt förbjuder denna hand-
ling. I Kanada har man iden-
tifierat detta fenomen med 
hjälp av begreppet ‘renovic-
tion’ (en blandning av ‘rent’, 
det vill säga hyra, och ‘evic-
tion’, det vill säga vräkning). 
Enligt en artikel från samma 
källa framgår det att lagen 
täcker fall där uthyraren på 
ett eller annat sätt meddelar 
om en renovering och hänvi-
sar till att den måste ske för 
att enbart höja standarden på 
fastigheten. Om uthyraren 
själv påstår att han eller hon 
vill flytta in gäller inte lagen. 
Folk som utsätts i sådana fall 
anmäler inte händelserna för 
att vissa av dem dels saknar 
de ekonomiska resurserna 
för att leta efter rättslig hjälp.

En av lösningarna sedan ti-
digare har varit att frysa hy-
ran. I Tyskland fattade Berlin 
beslutet att det inte skulle 
gå att höja hyran längre och 
pausa hyreshöjningarna un-
der en tid. Hyresvärdar fick 
inte lov att höja hyran mer 
än de tillåtna gränserna efter 
myndigheternas regler. Detta 
visade sig senare bli ett kon-
troversiellt beslut som senare 
fastställdes som olagligt av 
den tyska författningsdom-
stolen. Anledningen till att 

förslaget möttes av kritik var 
skadan det anses ha gjort på 
marknaden; genom att inte 
tillåta hyreshöjningar skapa-
des en osäkerhet på bostads-
marknaden där investeringar 
avtog och nya bostäder inte 
byggdes, av vad som framgår 
i en artikel från Bloomberg. 
Samma artikel understryker 
även aktivisternas försök att 
protestera mot hyreshöjning-
ar i Berlin, där de bland an-
nat föreslog att staden skulle 
köpa en del av bostäderna 
från hyresvärdarna för att 
minska den privata uthyr-
ningen och kunna sätta rim-
liga hyror längre fram.

Enligt svensk lag är det möj-
ligt att genomföra lättare un-
derhåll av en bostad utan att 
hyresgästens godkännande 
krävs. Detta förutsatt att det 
inte är en omfattande reno-
vering som att bygga om, 
utan att det enbart handlar 
om att höja standarden på 
byggnaden som att exempel-
vis byta ut golvbeläggning 
och rörstammar, tapetsera 
eller måla om och liknande 
åtgärder. Det enda som krävs 
lagligt sett är att hyresgästen 
informeras av hyresvärden 
om planeringen i god tid 
och att hyresvärden vet om 
att hyresgästen har mottagit 
den nödvändiga informatio-
nen skriftligt. Om det under 
renoveringen uppstår hinder 
för hyresgästerna att kunna 
använda bostaden som den 
är tänkt, har de rätt till en 
rimlig nedsättning av hyran. 
Man kan som hyresgäst inte 
motsätta sig en renovering i 
alla lägen. I vissa fall går det 
att under en kortare tid betala 
mindre i hyra, men vad hän-
der när den tiden löper ut? 
Var ska hyresgästen ta vägen 
under inflationen?

Hyrorna kommer att höjas till 
följd av bygg- och energipri-
serna och räntekostnaderna 
och Fastighetsägarna räknar 
med att de höjs med cirka 
10% i en artikel av SVT. La-
gen uppger även att renove-
ringen av omoderna bostäder 

kan renoveras till lägsta god-
tagbara standard. Detta inne-
bär att fastighetsägare som 
genomför renoveringar tek-
niskt sett inte måste ansvara 
för att exempelvis säkerställa 
att bostaden är energieffek-
tiv. Ett förslag hade varit att 
bygga med hänsyn till vär-
meisolering och andra åt-
gärder för att nyinstallerade 
varor är energisnåla och inte 
bara bygga för att tillgodose 
behovet att tillföra bostäder 
på marknaden. Att skapa nya 
regler kring hållbarhet och 
miljöfrågor i byggbranschen 
hade också gynnat hyresgäs-
ten, tillsammans med andra 
regler och bestämmelser som 
minskar påverkan av bo-
stadsbristen på bostadsmark-
naden och dämpar effekterna 
av de senare årens prishöj-
ningar.

Bianca M.-Info Express
E: hello@infoexpress.se
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De möter kärnvapenhotet med kunskap

När kriget i Ukraina bröt ut blev kärnvapen återigen 
ett verkligt hot mot mänskligheten. För att verka för 
kärnvapennedrustning krävs expertis både om fred 
och konflikter och om kärnfysik. All denna kompe-
tens samlas i nya Alva Myrdal Center vid Uppsala 
universitet.

När Rysslands president Vla-
dimir Putin uttalade sitt kärn-
vapenhot i samband med in-
vasionen av Ukraina, innebar 
det ett helt nytt säkerhetsläge 
i världen.
– Användandet av kärnvapen 
ses nu som ett reellt hot, sä-
ger Erik Melander, professor 
i freds- och konfliktforskning 
och föreståndare vid nya 
Alva Myrdal-centrum för 
kärnvapennedrustning vid 
Uppsala universitet.
Som föreståndare håller han 
ihop en samling forskare 

som är utspridda vid Uppsa-
la universitet och i världen. 
Själv har han sitt arbetsrum 
på Gamla torget med utsikt 
mot Fyrisån, medan forskar-
na i kärnfysik håller till på 
Ångströmlaboratoriet. Till 
centret hör också forskare 
från Stockholm Internatio-
nal Peace Research Institute 
(Sipri) och från Universitetet 
i Oslo, samt andra forskar-
grupper i världen.

Ansatsen är bred och det är 
ingen tvekan om att mer kun-

skap behövs på det här om-
rådet. Mycket har förändrats 
på kort tid i diskussionerna 
kring kärnvapen, menar Erik 
Melander. Från ett ganska 
stabilt läge med ett starkt 
tabu mot att använda kärn-
vapen, till dagens mera oför-
utsägbara situation.

– För ett år sedan kändes 
frågan om kärnvapen och 
kärnvapennedrustning vik-
tig men inte alls lika akut. Att 
man faktiskt på allvar dis-
kuterar om Ryssland skulle 

använda kärnvapen i en kon-
flikt är väldigt svårt att ta in.
Det finns en rysk doktrin 
som går ut på att kärnvapen 
kan användas om det är en 
situation som utvecklas väl-
digt illa, så att själva statens 
existens hotas.
– Man tänker sig att om det 
inte fungerar med konventio-
nella stridskrafter så skulle 
man kunna använda kärn-
vapen för att ”chocka” mot-
ståndaren och tillfoga sådant 
lidande att motståndaren ger 
upp och backar tillbaka, sä-
ger Erik Melander.

Det kallas ”de-eskalering” 
av konflikten och kan göras 
på olika nivåer. Den lägsta 
nivån skulle vara att ett litet, 
taktiskt kärnvapen detoneras 
över en öken eller någon an-
nan folktom plats.
Nästa nivå skulle vara något 
som påverkar de konventio-
nella styrkorna, till exempel 
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en flygbas eller en kommuni-
kationsknutpunkt, men inte 
riktas mot civila
– Det som skulle vara ännu 
värre är ju om angreppet rik-
tas mot en stad. Det skulle 
verkligen chocka och skapa 
stress. Och sedan kan man 
tänka sig värre och värre sce-
narion.
Tanken är att använda ett el-
ler flera kärnvapen, så kall-
ade taktiska kärnvapen. Må-
let är att motståndaren ska ge 
upp eller backa, men i själva 
verket finns det förstås flera 
olika sätt att reagera.
– Ingen vet var det kan ta vä-
gen. Det finns en rädsla för 
att det ska eskalera hela vä-
gen till ett totalt kärnvapen-
krig. Om Ryssland använder 
kärnvapen eller ett annat 
massförstörelsevapen vet 
man inte hur i första hand 
USA skulle svara på det, sä-
ger Erik Melander.

Under president Barack 
Obamas tid vid makten gjor-
des två övningar eller scena-
riospel kring kärnvapen som 
finns beskrivna i litteraturen. 
I det ena fallet hade man ett 
scenario då USA svarade på 
ett kärnvapenangrepp med 
konventionella vapen.
– De argumenterade för att 
de kunde visa fasthet och 
tillfoga motståndaren så pass 
mycket skada ändå, Nato och 
USA är ju starkare i det avse-
endet.
Men i en annan omgång 
av spelet så svarade ame-
rikanerna med kärnvapen, 
dessutom fler kärnvapen än 
ryssarna för att visa att ”vi 
backar minsann inte”. Så 
man vet inte vad det skulle 
kunna leda till.
– Bara det faktum om att 
man pratar om att använda 
kärnvapen på det här sättet 
är väldigt speciellt. Tidigare 
har man tänkt att det finns 
ett slags tabu mot att använ-
da kärnvapen – att det är 
omänskligt och hemskt. Den 
här typen av diskussioner 
och resonemang sänker trös-
keln och normaliserar tanken 
att man kan använda kärnva-

pen. Det är väldigt oroande, 
säger Erik Melander.

Samtidigt pågår opinions-
bildning, som på olika sätt 
höjer motståndet. Ett exem-
pel är FN:s konvention om 
förbud mot kärnvapen, som 
uppmärksammades med 
Nobels fredspris 2017.
– Det här arbetet bidrar till att 
stärka det här tabut och peka 
ut hur vidriga de här vapnen 
är. Även om man kan tycka 
att det känns väldigt avlägset 
att kärnvapenmakterna skul-
le göra sig av med kärnvap-
nen helt så är det en poäng 
med att jobba för att stärka 
tabut och höja tröskeln för att 
använda kärnvapen.

Vad som än händer framö-
ver, finns risken att det blir 
någon form av kapprustning 
efter kriget i Ukraina, där det 
också ingår kärnvapen.
– Å andra sidan kommer det 
att behövas förhandlingar 
också och att man reglerar en 
del av de här frågorna. Där 
finns ett väldigt positivt ar-
bete att göra, säger Erik Me-
lander.

I förhandlingarna före in-
vasionen av Ukraina visade 
både Ryssland och Nato ett 
visst intresse för att diskute-
ra kärnvapen, vissa typer av 
förtroendeskapande åtgär-
der och inspektioner.
– Det fanns såna verktyg un-
der slutet av kalla kriget som 
sedan bara har runnit ut i 
sanden eller övergetts. Det är 
något som, oavsett vad som 
händer, kommer att bli aktu-
ellt igen. Att skapa nya såda-
na ordningar och förhandla 
fram avtal.
Tanken är att det ligger i bå-
das intressen att konflikten 
inte eskalerar på grund av 
misstag eller att det blir onö-
digt mycket spänning mellan 
parterna. Man ska till exem-
pel inte behöva oroa sig för 

överraskande angrepp.
– Båda sidor har ett intresse 
av att stabilisera situationen. 
Dessutom skulle båda sidor 
vinna på att ha färre kärn-
vapen, att ha någon form av 
balans men på en lägre nivå. 
Sådant skedde också under 
kalla kriget, så det är möjligt 
att komma överens och göra 
förbättringar även mellan 
fiender, säger Erik Melander.

När det gäller nedrustning 
av kärnvapen finns det en 
överlappning mellan det 
tekniska och det politiska. 
Ibland kan det finnas teknis-
ka möjligheter, till exempel 
en mätmetod, som politiker-
na inte vill använda, därför 
att det är känsligt.
– Sådant som skenbarligen 
är tekniskt är också väldigt 
politiskt och det är viktigt för 
den som studerar förhand-
lingar att också ha koll på de 
tekniska aspekterna. Det är 
en ganska viktig ambition att 
försöka överbrygga det här så 
att det blir tvärvetenskapligt.
För att dyka djupare i tek-
niken beger vi oss till Ång-
strömlaboratoriet, några 
kilometer bort, där Sophie 
Grape har sitt kontor. Hon 
är docent i fysik och leder 
en av arbetsgrupperna vid 
Alva Myrdal Center – med 
inriktning på olika tekniker 
för att hindra spridandet av 
kärnämnen och främja ned-
rustning.

Sophie Grape forskar om 
kärnämneskontroll, som an-
vänds för att förvissa sig om 
att material i kärnkraftverk 
inte kommer på avvägar och 
istället används för att bygga 
kärnvapen. Vägen från kärn-
kraftsreaktor till kärnvapen 
är väldigt lång, betonar hon.

– Bränsle till ett kärnkraft-
verk är ju framställt för att 
fungera just i den situationen 
och för det ändamålet. Men 

risken finns alltid att materi-
alen används i andra syften.

Det internationella atomen-
ergiorganet IAEA arbetar för 
ett säkert och fredligt använ-
dande av kärnkraften. I utby-
te mot att länder skriver på 
icke-spridningsavtalet och 
förbinder sig att inte skaffa 
kärnvapen, bistår IAEA län-
derna med expertis, kunskap 
och samarbeten inom kärn-
kraft samtidigt som efterlev-
naden av icke-spridningsav-
talet kontrolleras.
Genom kärnämneskontroll 
kan sedan IAEA säkerställa 
att olika länder driver sina 
anläggningar med civila, och 
inte militära, ambitioner.
– Alla kärntekniska anlägg-
ningar i världen måste ha ett 
ständigt uppdaterat register 
med sitt nukleära material. 
Kärnämneskontrollen hand-
lar om att kontrollera att den 
här informationen är korrekt 
och fullständig, bland annat 
genom att utföra inspektio-
ner och mätningar vid an-
läggningarna.

Mätinstrumenten detekterar 
strålning som kärnbränslet 
skickar ut, till exempel gam-
mastrålning, neutroner och 
tjerenkovljus. Strålningen 
hänger ihop med materialets 
egenskaper och visar på vil-
ket sätt bränslet har använts 
i en reaktor.
– Att driva en reaktor för civil 
elproduktion är annorlunda 
än att driva den för att skapa 
kärnvapenplutonium. Så ge-
nom att mäta strålningen kan 
man dra slutsatser om hur 
anläggningen har drivits och 
vad kärnbränslet har använts 
till, förklarar Sophie Grape.
Samma mättekniker kan vara 
användbara för att verifiera 
nedrustning av kärnvapen. 
Material som används inom 
kärnkraften har liknande 
egenskaper och sänder sam-
ma typ av strålning som ma-

Erik Melander Prefekt vid Institutionen för freds- och konfliktforskning. Foto Mikael Wallerstedt

terial som används till kärn-
vapen.
Men förutsättningarna för 
mätningar är vitt skilda mel-
lan den civila och militära 
sidan.
– Inom kärnämneskontrollen 
tar vi reda på så mycket som 
möjligt om ett använt kärn-
bränsle, medan verifiering av 
kärnvapen och dess nedrust-
ning är något helt annat. Där 
är nästan all information sä-
kerhetsklassad och därmed 
hemlig. Samtidigt behövs 
mätningar för att omvärlden 
ska kunna lita på att nedrust-
ning faktiskt sker.

Hittills har nedrustning bara 
skett när kärnvapenländer 
känner ett eget behov av att 
nedrusta. Det finns ett antal 
avtal där olika typer av kärn-
vapen regleras eller begrän-
sas, men det är ytterst upp 
till kärnvapenländerna själva 
att bestämma om de ska göra 
vad som överenskommits.
– Inom Alva Myrdal Center 
ska vill vi bidra till tekniska 
lösningar som kan främja 
förhandlingar om nya ned-
rustningsavtal men också 
säkerställa att de avtal som 
finns kan efterlevas, säger 
Sophie Grape.

FN:s konvention om förbud 
mot kärnvapen har hittills 
skrivits under av ett 60-tal 
länder, men ännu inga kärn-
vapenstater. Bortsett från hur 
man får kärnvapenstater att 
skriva på, är en viktig fråga 
hur man ska kontrollera att 
avtalet följs.
– Där skulle vi kunna bidra. 
Hur ska en organisation kun-
na kontrollera att stater gör 
som de har lovat? Vilka möj-
ligheter finns att säkerställa 
att det länder förbundit sig 
till att göra, eller att avstå 
från, efterlevs?

Att nedrusta och göra sig av 
med kärnvapen kan göras på 

olika sätt. Till exempel ge-
nom att montera ned dem, 
helt eller delvis. Den mest 
långtgående nedrustningen 
är om man förstör materialet 
som varit en del av kärnvap-
net.
Det gjordes framgångsrikt 
inom programmet Megaton 
till Megawatt, i samarbete 
mellan USA och Ryssland. 
Båda länderna förband sig 
att bidra till att förstöra kärn-
vapenmaterial genom att 
använda material som hade 
funnits i sovjetiska strids-
spetsar som bränsle i civila 
kärnkraftverk.
– Utöver det projektet så har 
det inte hänt så mycket. På 
senare tid har det snarare 
funnits en brist på ambition 
att nedrusta och utveckling-
en gått åt helt motsatt håll, 
konstaterar Sophie Grape.
Forskarna inom Alva Myr-
dal-centrum arbetar vidare 
med att höja kompetensen 
om de tekniska möjligheter-
na, så att tekniken och politi-
ken kan gå hand i hand. Till 
hösten startar kurser, från 
grundutbildning till forskar-
utbildning, som ska öka kun-
skaperna om icke-spridning 
och nedrustning.

I en tid då vindarna har vänt 
och det talas om upprustning 
snarare än nedrustning, vill 
de öka kunskapen om de 
tekniska verktyg som ändå 
finns.
– Det spelar ingen roll vilka 
tekniker vi tar fram om inte 
avtal tillåter att de används. 
Eller om de som förhandlar 
om avtal inte känner till att 
de finns. Så det krävs en dia-
log och ett överbryggande av 
det gap som vanligtvis finns 
mellan teknik och icke-tek-
nik, säger Sophie Grape.

Info Express
E: hello@infoexpress.se

Källa: Uppsala universitet-
Annica Hulth
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Hur vill EU uppnå en cirkulär ekonomi senast 
till år 2050?

Om vi fortsätter att utnytt-
ja resurserna som vi gör 
nu skulle vi år 2050 behö-
va resurser från tre jord-
klot. Begränsade resurser 
och klimatfrågor kräver 
en övergång från slit- och 
slängsamhället till ett krets-
loppssamhälle, som är kol-
dioxidneutralt, miljömäs-
sigt hållbart, giftfritt och 
helt cirkulärt senast år 2050.

Den nuvarande krisen har 
belyst svagheter i resurs- 
och värdekedjorna, som 
drabbar små och medelsto-
ra företag och industrin. En 
cirkulär ekonomi kommer 
att minska koldioxidutsläp-
pen och samtidigt stimulera 
ekonomisk tillväxt och ska-
pa arbetstillfällen.

EU:s handlingsplan för 
den cirkulära ekonomin
I linje med EU:s klimatneu-
tralitetsmål för 2050 inom 
ramen för den gröna given 
föreslog kommissionen i 
mars 2022 det första åtgärds-
paketet för att påskynda 
övergången till en cirkulär 
ekonomi, som tillkännagavs 
i den nya handlingsplanen 
för den cirkulära ekonomin. 
Förslagen fokuserar på före-
byggande och hantering av 
avfall och syftar till att främ-
ja tillväxt, konkurrenskraft 
och EU:s globala ledarskap 
på området.

Parlamentet efterlyser 
strängare återvinningsreg-
ler och efterlyser bindande 
mål till år 2030 för materia-
lanvändning och material-
förbrukning vid en omröst-
ning den 9 februari 2021.

I oktober 2022 godkände 
parlamentet en översyn av 
regler om långlivade orga-
niska föroreningar (POP) 
för att minska mängden far-
liga kemikalier i avfall och 
produktionsprocesser. De 
nya reglerna kommer att in-
föra strängare gränsvärden, 
förbjuda vissa kemikalier 
och hålla föroreningar borta 
från återvinning.

Övergång till hållbara 
produkter
För att uppnå en EU-mark-
nad för hållbara, klimat-
neutrala och resurseffektiva 
produkter föreslår kom-
missionen att ekodesign-
direktivet utvidgas till att 
omfatta produkter som inte 
är energirelaterade. Därtill 
föreslås en form av digitala 
produktpass, som har syftet 
att synliggöra all relevant 

information under produk-
tens livscykel.

Ledamöterna stöder ock-
så initiativ för att bekämpa 
planerat åldrande, förbätt-
ra produkternas hållbar-
het och reparerbarhet samt 
att stärka konsumenternas 
rättigheter med ”rätten till 
reparation”. De kräver att 
konsumenterna ska få rätt 
till ordentlig information 
om miljöpåverkan av de 
produkter och tjänster de 
köper och uppmanade där-
för kommissionen att lägga 
fram förslag för att bekäm-
pa ”greenwashing”, det vill 
säga den metod där företag 
framställer något som bättre 
för miljön än vad det i själva 
verket är.

Cirkulära nyckelsektorer
Cirkularitet och hållbarhet 
måste införlivas i alla steg i 
en värdekedja för att uppnå 
en helt cirkulär ekonomi: 
Från design till produktion 
och hela vägen till konsu-
menten. I kommissionens 
handlingsplan fastställs sju 
nyckelområden som är avgö-
rande för att uppnå en cirku-
lär ekonomi: plast, textilpro-
dukter, e-avfall, livsmedel 
som vatten och näringsäm-
nen, förpackningar, batterier 
och fordon samt bygg- och 
anläggningsarbeten.

Plast
Ledamöterna stöder den eu-
ropeiska strategin för plast 
i en cirkulär ekonomi, som 
skulle fasa ut användningen 
av mikroplaster.

Textilier
Textilier använder en stor 
mängd råvaror och vatten, 
med mindre än 1 procent 
återvunnet material.

EU:s strategi för hållbara 
och cirkulära textilier som 
lades fram av kommis-
sionen i mars 2020 syftar 
till att textilprodukter som 
släpps ut på EU:s marknad 
år 2030 ska vara långliva-
de, återvinningsbara och i 
största mån tillverkade av 
återvunna fibrer, fria från 
farliga ämnen.

Ledamöterna vill ha nya åt-
gärder mot mikrofiberför-
luster och strängare normer 
för vattenanvändning.

Elektronik och E-avfall 
Elektroniskt och elektriskt 
avfall, eller e-avfall, är det 
snabbast växande avfalls-
flödet i EU och mindre än 40 

procent återvinns. Ledamö-
terna vill att EU ska främja 
längre produktliv genom 
återanvändbarhet och repa-
rerbarhet.

Livsmedel, vatten och nä-
ringsämnen
Uppskattningsvis 20 pro-
cent av de producerade livs-
medlen går förlorade eller 
slängs i EU. Ledamöterna 
kräver att matsvinnet ska 
halveras fram till 2030 inom 
ramen för strategin från jord 
till bord.

Förpackningar
Förpackningsavfallet i Eu-
ropa nådde en rekordhög 
nivå 2017. De nya reglerna 
ska se till att alla förpack-
ningar på EU-marknaden 
kan återanvändas eller ma-
terialåtervinnas senast 2030.

Batterier och fordon
Ledamöterna har enats om 
nya regler som kräver att till-

verkning och material av alla 
batterier på EU-marknaden 
ska ha ett lågt koldioxidav-
tryck, respektera mänskliga 
rättigheter samt sociala och 
ekologiska normer.

Läs mer om EU:s nya regler 
för mer hållbara och etiska 
batterier.

Bygg- och anläggningsar-
beten
Byggsektorn står för över 35 
procent av det totala avfallet 
i EU. Kommissionen har till-
kännagett av den kommer 
att revidera förordningen 
om byggprodukter för att 
modernisera de regler som 
gäller sedan 2011. Ledamö-
terna vill att byggnaders 
livslängd ska ökas, att må-
len för koldioxidavtrycket 
från material och minimik-
rav på resurs- och energief-
fektivitet ska minskas.

Avfallshantering och 
transport
EU genererar mer än 2,5 
miljarder ton avfall per år. 
Ledamöterna uppmanar 
EU-länderna att öka kvalita-
tiv återvinning, minska de-
poneringen och minimera 
förbränningen samt minska 
andelen skadliga kemikalier 
i avfallet.

Skanna och ta reda på 
statistik om deponering och 

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

Utbredda störningar 
av ämnesomsättningen 
vid typ 2-diabetes
■ Störningar av ämnesomsättningen hos patienter 
med typ 2-diabetes och prediabetes är större än 
som tidigare varit känt, visar en studie från fors-
kare vid Uppsala universitet. Störningarna skiljde 
sig åt mellan olika organ och stadium av sjukdo-
men. Studien är ett samarbete med bland annat 
Köpenhamns universitet och AstraZeneca och har 
publicerats i tidskriften Cell Reports Medicine.

De mest typiska förändringarna 
hos personer med typ 2-diabetes 
är minskad utsöndring av insulin 
och lägre känslighet för insulin i 
olika organ. För att ta reda på vad 
som händer i dessa organ när typ 
2-diabetes uppkommer har fors-
karna i den aktuella studien un-
dersökt proteiner både i de så kall-
ade cellöarna i bukspottkörteln 
där insulinet produceras och i de 
viktigaste organen som insulinet 
påverkar, nämligen lever, skelett-
muskel, fett och blod.

Diabetes och prediabetes
Forskarna jämförde proteiner i 
prover från personer med typ 
2-diabetes, personer med predia-
betes, som är i ett stadium innan 
fullt utvecklad typ 2-diabetes, och 
personer utan diabetes. Resulta-
ten visade på större förändringar 
i ämnesomsättningen i de under-
sökta organen än som tidigare 
varit känt. Förändringarna uppvi-
sade också ett samband med sjuk-
domsstadiet.

–Vi såg att många proteinnivå-
er var antingen högre eller läg-
re än normalt hos personer med 
olika sjukdomsstadier. Personer 
med prediabetes uppvisade stora 
förändringar i bukspottkörtelns 
cellöar som kan kopplas till in-
flammation, immunsystemet och 
blodets koagulation. Hos perso-
ner med utvecklad typ 2-diabetes 
fanns andra utbredda störningar, 
till exempel i regleringen av fett- 
och sockeromsättningen samt i 
energiproduktionen i lever, mus-
kel och fett, säger Claes Wadeli-
us professor i medicinsk genetik, 
som har koordinerat studien.

Studien bygger på insamlade väv-
nadsprover från donatorer i olika 
sjukdomsstadier och från friska 
personer. Proverna samlas in i 
den strategiska satsningen Exodi-
ab där Olle Korsgren leder insam-
lingsarbetet i Uppsala.

Nivåer på tusentals proteiner
Med nya tekniker kunde forskar-

na också bestämma nivåerna på 
tusentals proteiner från varje or-
gan och fick därför en överblick 
på ämnesomsättningen som inte 
varit möjlig tidigare.

–Teknikerna för att mäta proteiner 
har utvecklats kraftigt på senare 
år och våra kollegor vid Köpen-
hamns universitet som medverkat 
i studien är världsledande i detta 
fält, säger Klev Diamanti, studiens 
försteförfattare, som arbetat med 
kartläggningen i Uppsala tillsam-
mans med Marco Cavalli och Jan 
Eriksson.

Nya grundläggande sjuk-
domsorsaker
Sammanfattningsvis visar stu-
dien på kraftigt störd ämnesom-

sättning i de undersökta organen 
och i olika stadier av sjukdomen. 
Resultaten pekar mot nya grund-
läggande sjukdomsorsaker vilket 
ger skäl till ytterligare forskning 
för att hitta sätt att förebygga och 
behandla typ 2-diabetes.

–Våra resultat visar också på en 
framtida möjlighet att utveckla ett 
enkelt test för att identifiera perso-
ner med hög risk för diabetes eller 
för att bedöma vilken behandling 
som passar bäst för enskilda pa-
tienter, säger Jan Eriksson, profes-
sor i klinisk diabetesforskning vid 
Uppsala universitet.
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Vid typ 2-diabetes producerar kroppen inte tillräckligt med insulin och personerna måste 
själva behöva kontrollera sina blodsockervärden. Bild av Nataliya Vaitkevich/Pexels.
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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: 309.000 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, 198 hk
Automat, Fyrhjulsdrift, 2022 ... .
Pris: 6,795 SEK/MÅN
Telefon: 040-388.230
E: provkm@hedbergs.se
W: www.hedbergs.se

FORD MUSTANG MACH-E

Reg.nr. DMW65F, Diesel, Automat, 
1155 MIL, Fyrhjulsdrift,  213 hk, 
Grå, Euro 6... .
Pris: 596.220 SEK
Telefon: 040-388.023
E: provkm@hedbergs.se
W: www.hedbergs.se

FORD RANGER
RANGER RAPTOR

Reg.nr EOH26W, Diesel, Kombi
Automat, 6 506 MIL, Fyrhjulsdrift, 
Svart, Euro 6, 2019 ... .
Pris: 369.900 SEK
Telefon: 040-388.023
E: provkm@hedbergs.se
W: www.hedbergs.se

FORD EDGE
2.0 ECOBLUE BI-TURBO AWD

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. EOH26W, 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

FORD EDGE

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

PLUG-IN HYBRID BUSINESS E, 
SUV, Bensin/El, Automat, 0 MIL, 
Framhjulsdrift, Vit, Euro 6, 2022 ... .
Pris: 529.800 SEK
Telefon: 040-388.230
E: provkm@hedbergs.se
W: www.hedbergs.se

FORD KUGA TITANIUM 
PLUG-IN HYBRID BUSINESS E

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: 169.900 SEK
Telefon: 046-312.720
W: www.hedbergs.se
E: lund.forsaljning@hedbergs.se

FORD KUGA HYBRID
2021

Reg.nr. GCS56N, SUV, Hybrid el/
bensin,  Automatisk , 4870 MIL, 
Manuell, 150Hk, 2021, ,  ... .
Pris: 378.000 SEK
Telefon: 040-55 26 40
E: info@mmcmalmo.se
W: www.mmcmalmo.se

Hyundai Tucson 1.6T-GDi 
HEV 230hk 6AT 4WD Advance

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. NDK94J, Kombi, Elhybrid,  
Automat, 2850 MIL, 187Hk, 2019, 
Grå, Framhjulsdrift... .
Pris: 299.900 SEK
Telefon: 046-312.720
W: www.hedbergs.se
E: lund.forsaljning@hedbergs.se

FORD MONDEO
MONDEO KOMBI HYBRID

Reg.nr. , SUV, Diesel,  Automat, 
3802 MIL, 190Hk, 2020, Grå, 
MPV, Fyrhjulsdrift... . 
Pris: 359.900 SEK
Telefon: 046-312.720
W: www.hedbergs.se
E: lund.forsaljning@hedbergs.se

FORD S-MAX
2.0 ECOBLUE AWD

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

Reg. nr. JFL49A, 0 mil, SUV, 2021, 
Hybrid el/ Automatisk, 2360 cc
Red Diamond... . 
Pris: 469.400 SEK
Telefon: 040-55.26.40
E: info@mmcmalmo.se
W: www.mmcmalmo.se

Mitsubishi Eclipse NYA 
CROSS PHEV BUSINESS

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
HOROSKOP - NOVEMBER 2022 

Vädur
Inre styrka, spontan energi, självförtroende.
   November kommer att medföra många hinder för Väduren 
som detta eldiga tecken kommer att behöva hantera. Det kan 
finnas meningsskiljaktigheter på jobbet, och du måste försvara 
din åsikt. Det kan också finnas någon i din närhet som kommer 
att försöka svika dig. Eftersom du kommer att agera mer intu-
itivt än vanligt under denna period kommer du att känna igen 
vem som är din trogna vän och vem som bara leker med dig. 
Du kan dock använda den här månaden till att läsa och studera, 
eftersom inlärningen kommer att gå smidigt.
   I November kommer Väduren att fokusera på ekonomi. Du 
kommer att försöka utveckla olika sätt att uppnå en högre in-
komst och spara lite pengar. Du kan underskatta situationen 
och agera hastigt, så tveka inte att be om råd från någon du litar 
på. Hösten är också riskfylld när det kommer till hälsa. Krop-
pen anpassar sig långsamt till övergången mellan årstiderna, 
och du bör hjälpa den. Se till att ta hand om dig själv och lägg 
inte ner alltför mycket kraft vid olika saker. Runt mitten av No-
vember ökar risken att du kan få migrän och tandvärk.
      
Oxen 
Stark och envis, men praktisk och beslutsam.
   November ger Oxen mycket motivation att förändra sina liv. 
Du kommer att lägga största vikt vid din hälsa, eftersom du 
också kommer att möta milda hälsoproblem under denna pe-
riod. Så försök ändra din kost så att du känner dig frisk och 
full av energi. Samtidigt är denna period idealisk för mindre 
hemförbättringar, eftersom du vill vara full av kreativa idéer. 
Ge dig dock inte in på enorma rekonstruktioner; detta kräver 
mer koncentration, vilket du kommer att sakna denna månad.
   I November kommer Oxen att ha tendens till att fly från 
sina ansvarsuppgifter och förändra sin livsstil. Detta behöver 
ju inte automatiskt vara något negativt eller positivt. Överväg 
alla fördelar och nackdelar samt de personer som kan komma 
att påverkas. Om du försöker komma undan problem, tänk på 
om springa iväg verkligen hjälper eller bara sätter problemet ur 
spel en kortare tid.
Under den här månaden kommer fullmånen att vara i Oxens 
position, så var särskilt vaksam med dess effekter på din häl-
sa. Du bör undvika någon form av operation eller ansträngning 
och du bör se till att spendera mer tid till avkoppling.

Tvillingarna
Kommunikativ och artig karaktär med ett sinne för humor och 
kreativitet.
    I november kan Tvillingarna se fram emot många sociala 
evenemang. På grund av det trevliga uppträdandet som du de-
finitivt inte kommer att sakna, kommer du att starta vänskap 
med nya, mycket intressanta människor, med vilka en gemensam 
professionell framtid till och med kan uppstå. Så skäm bort dina 
nya vänskaper och tänk på varje mening du vill säga; det spelar 
stor roll. När det gäller ditt fysiska tillstånd kommer du att vara 
väldigt vältränad. Var därför inte rädd för att prova ännu mer krä-
vande sportaktiviteter, men glöm definitivt inte att komplettera 
vitaminer; din immunitet kan försvagas av kall väder.
    November är julsäsongen för tvillingar. Du borde inte vän-
ta till sista minuten. Genom att undvika feber före jul, kan du 
behålla ditt mentala välbefinnande som också kommer att vara 
avgörande för dig under de kommande veckorna. Du kommer 
att vara mycket reserverad, ansvarsfull och ekonomiskt spar-
sam med vad du kommer att spendera pengar på under den-
na tid, vilket kan stärka din redan starka finansiella stabilitet, 
bland annat. Du bör dock inte snåla på kvaliteten av maten som 
din kropp behöver före helgerna och för din mentala utveck-
ling, till exempel i form av utbildningar. 

Kräftan 
Emotionell men mottaglig karaktär, lynnig och avvaktande.
    I november kommer Kräftan att ha mycket tålamod och de 
kommer att lyckas med att nå sina mål. Din motivation och 
beslutsamhet kommer att vara hög under denna period, så var 
inte rädd för att ge dig ut på något du har skjutit upp länge. Du 
kommer klara av dubbelt så mycket som normalt, och du kom-
mer inte ens känna dig trött. Men se upp för sömnbrist; under 
en tid kommer din kropp att klara av sömnbrist, men gradvis 
kan det orsaka hälsoproblem. På grund av ditt engagemang 
kommer din kropp att kräva tillräckligt med vitaminer och vila, 
så behandla den väl.
    Kräftan kommer att vara full av energi under November. 
Mars kommer att ha en positiv effekt på dig på många sätt. Du 
kommer att fortsätta sträva mot dina mål idogt och energiskt, 
du kommer att kunna planera din tid väl, och du kommer inte 
att sakna konstnärligt djup.
Hemma, å andra sidan, bör du sakta ner lite. Din partner kanske 
inte kan hålla jämna steg med dig, och det kan irritera dig en 
del. Dessutom kommer du att ha en benägenhet för överdriven 
svartsjuka och possessivt beteende, vilket kan orsaka menings-
lösa meningsskiljaktigheter. 

Lejonet
Modig, självförtroende, bestämd och öppen är lejonet.
     November kommer att ge Lejonet ett deprimerande humör. 
Du kommer att bli trött och känna för att stänga upp. Samtidigt 
bör du skydda dig under denna dystra period och klä dig varmt 
så att du inte drabbas av någon sjukdom, som du kommer att 
vara mer benägen för denna månad. På grund av din kontemp-
lativa tankestil behöver du lite avkoppling från dina tankar. 

Därför, om du inte vill vara i sällskap med vänner, meditera 
eller ta ett glas vin hemma och titta på din favoritfilm.
     I November behöver lejonen mycket avkoppling. Det se-
naste året har inte varit alls enkelt, vilket du kommer att märka 
under denna månad i form av trötthet och brist på motivation. 
Få tillräckligt med sömn eller gå till ett spa. Det är ingen tvekan 
om att kroppen behöver det.
Din prestanda på arbetet kommer inte att vara enastående, och 
du kommer att se fram emot årets slut. Undvik därför stora kar-
riärförändringar och händelser som du kanske inte bör närma 
dig med dina vanliga åtaganden.

Jungfrun 
Försiktig, uppmärksam men intelligent och noggrann är jungfrun.
    November väcker i Jungfrun förmågan att kommunicera. 
Du kommer att bli centrum för uppmärksamheten i dina vän-
ners sällskap. Alla dina vänner kommer gärna att lyssna på 
dina åsikter och berättelser, och du kommer att få sympati från 
många människor. Under denna period kommer du att vara väl-
digt ärlig, vilket är ett stort plus, och dessutom kommer du att 
kunna hitta ett sätt att uttrycka din åsikt för att inte förolämpa 
någon. Detta kommer också att uppskattas av dina kollegor 
och överordnade på jobbet, och tack vare det kommer du att 
nå stora framgångar. Kanske kommer din chef att erbjuda dig 
en bättre position.
     Din åsikt kommer att ha en långtgående påverkan i Novem-
ber. Tack vare Merkurius påverkan kommer andra personer 
lyssna på dig och ta dig på ett väldigt seriöst sätt. För många 
kommer du till och med att bli en förebild och få erkännande 
för dina långsiktiga prestationer. Din kreativitet kommer att 
skina upp, och tack vare denna vilken du kontinuerligt kommer 
att komma upp med sätt att förvåna andra.
Jungfruarna kommer också att vara utmärkta mentorer under 
denna månad. Dina observationsförmåga kommer att skärpas, 
och du kommer snabbt att upptäcka hur saker faktiskt ligger 
till. Din förmåga att trösta dina nära och kära med bara ord 
kommer att vara helt otrolig.

Vågen
Rättvis, sympatisk, harmoni och intellekt.
     November vaknar i Vågen en känsla av rättvisa och förmå-
gan att påverka omgivningen. Den här månaden kommer du 
att befinna dig i situationer som behöver hanteras med ett svalt 
huvud och rationellt, vilket kommer att vara en bit av kakan för 
dig och din chef på jobbet, och kollegor kommer att uppskatta 
det. När det gäller ditt kärleksliv, kommer du att vara helt ärlig 
med din partner under denna period, vilket kommer att positivt 
påverka din relation, och du kommer att flytta ytterligare ett 
steg. Var bara försiktig med formuleringen så att du inte omed-
vetet skadar din omgivning.
    Vågen kommer att påverkas mest av Merkurius och de kommer 
känna sig helt lugna och harmoniska. Du kommer att enkelt kun-
na lösa alla konflikter som uppstår, och alla inblandade kommer 
att vara extremt tacksamma för detta. Tack vare detta kommer din 
auktoritet att bli starkare, och de kommer att betrakta dig som den 
mentor som alltid kommer att kunna ge dem råd.
Dessutom kommer du att känna ett behov av ett erkännande. Che-
fen värderar dina egenskaper högt; men han behöver helt enkelt 
mer tid. Hans idéer kommer säkert att överraska dig, och i slutän-
dan kommer du att veta att det var värt mödan att vara tålmodig.
    
Skorpionen 
Observant kämpe, förutseende och empatisk mot andra.
     November kommer att föra ut en intellektuell sida av Skor-
pion, och de kommer att längta efter kunskap. Förvänta dig 
inget från dig själv om fysiska aktiviteter denna månad; Men ni 
skulle kunna nå viss framgång när det gäller retorik. Också, ditt 
minne kommer att vara mycket bra, så du kan sammanfoga det 
i studier av något ganska utmanande som nu är en tid när du har 
förmågan att absorbera mycket information. Du kommer att ha 
tendenser att överäta denna månad, men du bör hålla dig tillba-
ka lite; Annars kan du ha problem med matsmältningssystemet.
      Du kommer inte att sakna din känsla för humor i November, 
och du kommer att underhålla andra med flera roliga historier 
och erfarenheter. Merkurius kommer att vara anledningen till 
att ditt sätt att uttrycka dig kommer att vara utmärkta, och du 
kommer dessutom att kommunicera bra. Å andra sidan så kan 
du i vissa situationer vara alltför uppriktig och cynisk.
Under alla omständigheter så kommer denna period att vara 
perfekt för att studera och vinna mer kunskap. Du kommer att 
vara mycket koncentrerad, och ditt sinne kommer att vara out-
tröttligt. Du kommer förmodligen att kolla in flera olika ovanli-
ga ämnen, såsom sex eller esotericism och om vårt universum. 

Skytten 
Målmedveten, energisk och fylld med längtan och ansträngning.
     I början av november kan Skytten känna viss trötthet, kanske 
till och med ha en stark huvudvärk. Det kan påverka ditt humör 
och även ditt mentala tillstånd. Förståelse är vad du behöver 
mest denna månad; du kan söka efter det i din familj. Du kom-
mer också att behöva få lite vila, inte pressa dig själv att göra 
något du inte känner för att göra denna månad och ge dig själv 
lite vilotid i naturen. Ni kommer inte att vara särskilt proaktiv 
den här månaden, men det är inget problem. Försök att prata 
om det med din chef; Du kommer definitivt att komma överens.
     I November bör du försöka begränsa användningen av olika 
elektroniska apparater så mycket som möjligt, eftersom det kan 
påverka din psyke negativt. Även om det kan tyckas osanno-

likt, men sociala nätverk kan dramatiskt störa din koncentration 
och produktivitet. Om du har ett viktigt projekt att göra klart, 
försök då att koppla av genom att ta promenader i någon park.
Skyttarnas natur är att vara sparsam och investera i sina nära 
och kära snarare än i deras bekvämlighet. Du bör dock behand-
la dig själv bra denna månad. Det hjälper dig att känna dig mer 
bekväm och dessutom öka på ditt självförtroende.

Stenbocken
Konservativa stjärntecken är praktiska, försiktiga, envisa och allvarliga.
     I november kommer Stenbocken att fyllas med lycka. Ditt 
sinne kommer att vara mycket kreativt, så du känner ett behov 
av att experimentera i många aspekter av ditt liv. Du kan an-
vända denna kreativa energi och göra väggmålning eller rekon-
struktioner i ditt hus som du har planerat att göra under ganska 
lång tid. Denna månad kommer att ge dig mycket energi som du 
kan använda för att göra idrott, det enda du kommer att behöva 
är motivation, men du kommer att ha tillräckligt av det denna 
månad. Planeternas positioner uppmanar er att sluta övertänkt 
och göra vad ni känner för att göra vid ett givet ögonblick.
     Även om de flesta av befolkningen kommer att vara på dåligt 
humör under November, kommer det vara motsatta fallet hos 
Stenbockar. Även om detta år har varit tufft, kommer du att 
börja tänka på de små saker som gör dig lycklig. Ditt liv ska 
vara i fullständig balans, vilket å andra sidan är en sorts kliché.
Venus kommer förmodligen att ge dig en stark längtan att be-
handla dig själv, och du kommer att tendera att spendera mer 
pengar än vanligt. Då och då är det är ju inte alls dåligt. Men 
om det innebär att göra slut på dina besparingar, så bör du tänka 
efter en gång till innan du köper den.

Vattumannen 
Själfull och romantisk med en känsla för experimentering.
      I november kommer akvarierna inte att sluta tänka för ett ögon-
blick. Du kommer att börja tänka på ditt liv, men du kommer att 
hamna i en bubbla av övertänkande, och det blir svårt för dig att 
komma ut därifrån. Gör er inte besvikna på grund av dessa stater. 
Försök att distrahera dig själv och uppmärksamma något annat, 
kanske försöka lära dig ett nytt språk men försök bara att få din 
hjärna att fokusera på något annat. Också, dela med dina vänner 
kan hjälpa dig men inte smälta in i dina problem för mycket, snara-
re fokusera på det faktum att du har sådana fantastiska människor 
runt omkring dig.
      I November kommer Saturnus påverkan att visa sig vara myck-
et stark. Även om det inte är normalt för dig, så kommer du att 
försöka distansera dig så mycket som möjligt från personer runt 
omkring dig. Du kommer inte att vara speciellt intresserad av an-
dras problem eftersom du nu kommer att fokusera först och främst 
på dina egna tankar. Melankoli i slutet av året kommer att tankar 
komma om mål som du (inte) har uppnått.
Du kommer att försöka kompensera för ditt dåliga humör och 
själv underskattning genom att köpa mer fastigheter. Oavsett om 
det handlar om mindre ägodelar eller fastigheter, kommer du inte 
att kunna sluta köpa mer, och du köper i princip allt som du kom-
mer över.
               
Fiskarna 
Blygsam och känsligt stjärntecken, de har stark självuppfatt-
ning och inspiration.
     Fiskarna kan slappna av i november eftersom ingenting 
kommer att störa dem denna månad, och de kommer att kunna 
njuta av livet fullt ut. Under denna tidsperiod kommer det att 
vara bäst för er att fokusera på de människor som står er nära. 
Tack vare din empati och vänlighet kan du hjälpa alla som be-
höver det, och det kommer att värma ditt hjärta. Ett leende på 
ansiktena på dina släktingar kommer att vara nyckeln för dig 
denna månad. Du behöver inte oroa dig för din ekonomiska 
situation denna månad så gör dig lycklig och gå på semester 
eller köpa dig något trevligt.
      Du kommer att vara närmare din familj under November. 
Men glöm inte släktingarna utanför din innersta familjekrets 
eftersom du inte har sett dem på lång tid nu. Du kommer att 
vara i ett perfekt humör för att bygga upp relationer igen, och 
ni skulle alla gilla att komma ihåg gamla minnen. Pinsamma 
situationer kommer inte att göra dig något, och du kommer inte 
ens bry dig om jobbiga personer.
I mitten av November kommer månen att vara i Fiskarnas po-
sition, och därför kommer det att ha en stor effekt på dig. Det 
finns en ökad risk för skador på fötter och ben, så det bästa är 
att stanna hemma och inte utöva några krävande sporter.
                                                               Källa: skyhoroskop.se
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