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upp till 80 %
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1/2 priset på 
andra paret vid 
köp av kompletta  
glasögon!  
Gäller billigaste paret och 
från samma recept.

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

Regelbundna kontroller ger oss större möjlighet att upptäcka förändringar 
i tid. Undersökningen kostar 895:- (60 min.) och då ingår fullständig syn-
undersökning, tryckmätning, synfältsmätning och ögonbottenfoto samt 
expertbedömning av resultatet. För mer information kring undersöknin-
gen samt vilka butiker som erbjuder detta, besök vår hemsida.

Vi erbjuder ögonhälsoundersökning!

4 Ingen uppläggningsavgift    4 Ingen ränta   4 Ingen aviavgift

Vi erbjuder avgiftsfri betalning! Effektiv ränta vid 10 000 kr är 0% 
vid 10 månaders avbetalning.

Vill du delbetala?

A4-protesterna i Kina

Flera protester med blanka papper, även 
kallat för A4-protester, har varit pågående 
i flera dagar. Dessa blanka papper sym-
boliserar tystnaden som uppstår till följd 
av censur och myndigheternas förbud 
mot att yttra vissa ord och fraser som as-
socieras med tidigare protester. De kine-
siska plattformarna för sociala medier har 
begränsat åtkomst för miljontals inlägg 
och filtrerat sökresultat på bland annat 
“vitt papper” och “blankt papper”, enligt 
BBC. Censur är inte den enda åtgärden 
som har tagits. CNN har rapporterat om 
att man spårar demonstranter via mobil-
telefoner och att flera människor som har 
medverkat i protesterna har fått samtal av 
poliser som ställde frågor om deras delta-
gande. Vissa personer som hade deltagit 
i protesterna ställde in mobilen på flyg-
plansläge och undvek på det viset att bli 
spårade av myndigheter. Bland de demon-
stranter som har fått sina mobiltelefoner 
beslagtagna finns en oroväckande känsla 
av att datainsamling skulle kunna ske. En 
person som närvarade under protesterna 
fick höra att de skulle lämna in mobilen 
till polisen för att det skulle användas som 
bevis. Även människorna som arresterades 
under protesterna fick sina mobiltelefoner 
konfiskerade.

Den föregående artikeln från BBC kopp-
lar symboliken, i detta fall vita papper, till 
protesterna som ägde rum i Hong Kong 
under 2020, där man protesterade mot 
säkerhetsreglerna, ett händelseförlopp 
som Info Express rapporterade om under 
2020. Protester ska även ha ägt rum un-

der en offentlig samlingsplats för sörjan-
de av offren som drabbades av en brand. 
Människor började beskylla de strikta 
reglerna för flera offers oförmåga att kun-
na avlägsna sig från platsen i tid, för att 
byggnaden delvis var nedstängd på grund 
av de strikta reglerna om lockdowns i 
Kina. Missnöjet med lockdownstrategin 
växte efter att nyheten om branden hade 
spridit sig på sociala medier, vilket även 
antas ha påbörjat protesterna. Folk hade 
samlats för att ropa negativa saker om Ki-
nas lockdownstrategi natten mellan den 
25:e till 26:e november och protester har 
pågått runt om i landet vid upprepade till-
fällen sedan dess, enligt Reuters. En po-
litisk kommentator har uppgett att en av 
anledningarna till varför protesterna just 
började efter branden är för att myndig-
heterna hävdade att folk kunde gå nedför 
trappan och komma ut, vilket kan ha upp-
fattats som ett sätt att skylla på offer. Det-
ta kan ha startat igång en kedja av kritik 
mot myndigheter och gett upphov till att 
folk ifrågasätter order allt mer. De kine-
siska myndigheterna valde först att stödja 
Xi Jinpings nolltolerans mot Covid-19. 
De påstod att arbetet görs för att und-
vika risken att överbelasta sjukvården. 
Myndigheterna verkar sakta ha gett med 
sig kort efter detta uttalande, då flera res-
triktioner har upphävts. Flera av de som 
deltog i protester vill nu att de kinesiska 
myndigheterna erkänner att nolltoleran-
sen mot Coronaspridningen var ett miss-
tag och att de gjorde fel. I en artikel från 
New York Times framgår det att demon-
stranterna å ena sidan är lättade över att 

slippa ta konstanta Covidtester och vara 
tvungna att gå i karantän och stå ut med 
lockdowns, medan de å andra sidan är 
oroliga över hur samhället kommer styras 
efter att protesterna ägt rum. 

Ett bidrag till protesterna har även varit 
försök att minnas och hedra minnet av 
läkaren Li Wenliang, som försökte varna 
myndigheterna för Coronaviruset när det 
uppstod. Efter att han hade tystats av myn-
digheterna dog han senare under 2020 till 
följd av viruset. En parallell drogs vid en 
protest där man försökte betona att folk 
hade drabbats hårt av de strikta kontrol-
lerna och att människor även hade dött till 
följd av Coronaåtgärderna (troligen en re-
ferens till branden), likt hur Li Wenliang 
hade dött under de kinesiska myndighe-
ternas översyn. Artikeln lyfter även fram 
att det under en tid tillbaka hade inträffat 
konfrontationer mellan invånare och lo-
kala myndigheter innan protesterna och 
att missnöjet växte så pass mycket att det 
kulminerade i protester, med brandens 
katastrofala konsekvenser som anledning 
för många att visa sin ilska mot restriktio-
nerna. Människor som samlas och deltar 
i dessa protester verkar överlag tycka att 
det inte är rimligt att en enda person har så 
pass mycket makt. Många personer som 
har deltagit i protester har även sagt att 
de hade kunnat tänka sig protestera på an-
dra sätt i framtiden, exempelvis genom att 
använda Airdrop-funktionen för att dela 
med sig av slagord till andra människor 
på offentliga platser, exempelvis när de 
befinner sig i kollektivtrafik, eller skriva 
meddelanden i form av graffiti på offent-
liga toaletter. Vissa har även påstått att 
de har satt upp skyltar med protesternas 
slagord och vanliga fraser som förekom-
mer bland människor som protesterar. 

En annan person som var aktiv i protes-
terna har uppgett att folk protesterar av 
olika skäl. Vissa vill ha mer yttrandefrihet 
och kunna uttrycka sig mer öppet, se vil-
ka filmer de vill och ta del av all sorts in-
formation obehindrat. För andra handlar 
det mer om förhoppningen att få ett nytt 
styre, vilket går in i andra anledningar till 
varför folk protesterar. Rörelsen verkar än 
så länge sprida sig mellan deltagarna, då 
flera av aktivisterna verkar vara angeläg-
na om att antingen sprida sitt budskap på 
övriga sätt eller samtala med folk i deras 
närhet om protesterna i hopp om att kun-
na tillföra ännu fler människor nästa gång 
dessa inträffar. Andra händelser som har 
gett dessa personer hopp är även att stu-
denter vid flera universitet runtom i landet 
lyckades förhandla sig till nya policyänd-
ringar gällande Covidåtgärder som skulle 
gälla på respektive campus. Detta blev så 
småningom en av flera handlingar som vi-
sade att förändring var möjligt.

Med tanke på andelen protester och deras 
förmåga att fortsätta utan uppehåll ser det 
ut som att befolkningen inte längre kan 
styras av myndigheterna i Kina i samma 
utsträckning. Det återstår att se hur dessa 
protester utvecklas och om situationen 
lyckas vända längre fram. 

Bianca M.-Info Express
hello@infoexpress.se

Källor:“Protests erupt in Xinjiang and Beijing 
after deadly fire”, Reuters, publicerad 2022-11-26 
“China’s Protests: Blank paper becomes the 
symbol of rare demonstrations”, BBC, publ-
icerad 2022-11-28
“Chinese police are using cellphone data to 
track down protesters”, CNN, publicerad 
2022-12-02
“‘I Will Keep Fighting’: China’s Protesters 
Say It’s Bigger Than Covid”, The New York 
Times, publicerad 2022-12-09

 ■ Protester har uppstått i Kina under den senaste månaden efter att 
strikta åtgärder för att motverka en spridning av Covid-19 har införts 
i landet. Ett av protesternas kännetecken har varit vita A4-papper som 
har hållits upp av deltagarna i protesterna. 
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Helsingör: Företag välkomnar energibesiktningar
■ De första lokala företagen har tackat ja till Helsin-
görs kommuns erbjudande om en energikontroll. 
Och erfarenheterna är bra.

Nya fönster, avstängda kylskåp och 
byte av värmekällor. Det här är några 
av de goda energiråd som lokala företag 
har fått de senaste dagarna.

Helsingörs kommun erbjuder under en 
period att lokala företag kan få besök av 
en konsult från Teknologiska Institutet, 
som går igenom företagets energislu-
kare och kommer med konkreta beräk-
ningar på var energi kan sparas mest 
effektivt.

Værftets Madmarked är en av de lokala 
verksamheterna som har valt att tacka ja 
till erbjudandet.

”Jag har precis visat två vänliga herrar 
runt, och nu väntar jag med spänning 
på deras rapport”, säger Gry Brix från 
matmarknaden.

När det pågår arbete i köken i 13 oli-
ka matstånd i en otät och oisolerad in-
dustrihall används el och värme flitigt. 
Matmarknaden har därför gärna tackat 
ja till erbjudandet om en energicheck.

″Det är ett bra erbjudande inom ett väl-
digt viktigt område, vilket säkert är re-
levant för oss och många andra lokala 
företag”, säger Gry Brix.

Även om hon ännu inte har fått konsul-
ternas slutrapport kan hon på besöket 
ana att de särskilt ser en besparingspo-
tential i de två dieseldrivna värmepi-
stolerna som hjälper till att värma upp 
hallen, och de många kylskåp som går 
dygnet runt. inklusive de dagar då mat-
marknaden är stängd.

”De kylskåpen drar fruktansvärt myck-
et el så kanske kan man begränsa anta-
let kylskåp som är påslagna på stäng-
ningsdagar”, säger Gry Brix.

Ett positivt initiativ
Sterigenics har också haft besök av 
konsulterna från Teknologiska Institu-
tet. Företaget Espergærde steriliserar 
medicinsk utrustning med mera, vilket 
är en särskilt energikrävande process.

″Jag har verkligen en förväntning om 
att när vi får rapporten kommer den 
att innehålla några konkreta förslag på 
var vi kan spara energi, framför allt i 
förhållande till värme och ventilation”, 
säger René Hansen från Sterigenics.

Han är glad över att ha blivit erbjuden 
en energikontroll.

”Energichecken är verkligen ett positivt 
initiativ. Detta ger oss möjlighet att få 
en överblick över vilken potential det 
finns för att spara. Och så måste vi titta 
på om det finns åtgärder vi själva kan 
genomföra, eller om vi behöver ytterli-
gare hjälp. Men det ger oss i alla fall en 
bra start på att göra några energieffekti-
viseringar”,säger René Hansen.

Enligt Søren Draborg från Teknologiska 
institutet är Sterigenics ett av de lokala 
företagen som kommer att kunna uppnå 
stora energibesparingar genom att följa 
rekommendationerna från energikon-
trollen.

″Särskilt industriföretag kan få stora 
effektiviseringar. Men även butiker och 

Utvärderingen av Danish Tour-starten: Mer än 
640 000 åskådare i Köpenhamn
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Hornyxegatan 16, Malmö. Öppet: Mån-Fre 9-18. Lör-Sön 11-15.
BESÖK OSS GÄRNA PÅ WWW.HEDBERGS.SE ELLER VÅRA SOCIALA MEDIER!

NYA PEUGEOT 308
GT, 130 hk, automat, bensin

Fr 3 899kr/mån inkl service*

Bränsleförbrukning blandad körning: 5,6 l/100 km, 127 CO2 g/km. *) Privatleasing avser 12 mån, rörlig ränta, 1000 fria mil 
inkl serviceavtal. Skatt, vinterhjul och försäkring tillkommer. Uppläggningsavgift 695 kr & 60 kr/mån i aviavgift tillkommer. 
Med reservation för ev. ändringar. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade. 

HEDBERGS ÄR DIN NYA
ÅTERFÖRSÄLJARE AV PEUGEOT,

CITROËN & DS AUTOMOBILES I MALMÖ.

Köpenhamn var klädd i gult och banade 
väg för en enorm folkfest när Tour de 
France startades igång med singelstarten 
på stadens gator den 1 juli. Nu är den 
övergripande nationella utvärderingen 
av danska Grand Départ klar och här har 
siffror satts på effekten av att stå som värd 
för världens största cykellopp. 

Med utvärderingen står det klart att Tour-
en var en magnet för både köpenhamns-
bor och turister. 640 000 jublade på Kö-
penhamns gator och deltog i folkfesten. 
Samtidigt steg turismens konsumtion till 
348 miljoner danska kronor, bara i Kö-
penhamn. Totalt deltog 1 664 789 åskå-
dare i folkfesten på de tre scenerna, varav 

722 167 var turister, som totalt spendera-
de 757 miljoner danska kronor.

” Världens största cykellopp kom till värl-
dens bästa cykelstad och vilken fest och 
vilken gemenskap! Vi skapade en enorm 
gul folkfest med singelstarten, cykelfesti-
valen i Fælledparken och folkcykelloppet 
Tour de København, dit alla var inbjud-
na. Och som körsbäret på toppen firade 
vi Vingegaards triumf. Det var en magisk 
sommar, där vi verkligen visade att vi kan 
stå värd för de riktigt stora internatio-
nella evenemangen”, säger Lord Mayor 
och styrelseordförande för Grand Départ 
Copenhagen Denmark, Sophie Hæstorp 
Andersen.

Gul folkfest i Köpenhamn
Utvärderingen visar också att starten av 
Touren gav upphov till en enorm gul folkfest 
i Köpenhamn. Cykelfestivalen, FestiVélo, i 
Fælledparken från 1-2 juli blev en succé 
med över 40 000 gäster. Och mer än 50 
000 köpenhamnsbor cyklade med i folk-
cykelloppet Tour de København, där alla 
fick möjlighet att uppleva den Tour-rutt 
som världsstjärnorna hade kört dagen 
innan. Köpenhamns kommun höll också 
ett cykeltoppmöte, där en nationell dekla-
ration med målet om 20 procent fler cykel-
resor till 2030 beslutades.  

Den samlade utvärderingen innehåller 

också en attitydanalys av starten av Tour-
en i Danmark, som visar att två tredjede-
lar av danskarna hade en bra eller mycket 
bra upplevelse vid Tour-firandet, och 75 
procent håller helt eller delvis med om att 
Tour de France i Danmark var en folkfest. 

Tour-budget uppfylld
Dessutom visar utvärderingen att den na-
tionella budgeten för Stakeholder Associ-
ation, som har ansvarat för att organisera 
och driva starten av Touren i Danmark, 
har respekterats och kan beräkna en out-
nyttjad reserv.  

Mediebevakningen av Danish Tour-star-
ten nådde nästan 80 000 redaktionella 
omnämnanden under perioden juli 2021 
till och med juli 2022, varav 60 procent 
var internationella omnämnanden. Totalt nådde 
omnämnandena i snitt 76 miljoner potentiella 
läsare per dag under perioden. Dessutom gene-
rerade Touren i Danmark över 170 000 omnäm-
nanden på sociala medier. 

Den övergripande utvärderingsrapporten 
beställdes och betalades av Grand Départ 
Copenhagen Denmark I/S och utarbe-
tades oberoende av Geelmuyden Kiese, 
Epinion, Infomedia, Visit Denmark och 
Teleselskabet 3.

Info Express
Källa: Köpenhamns kommun

■ Som startstad för Tour de France har Köpenhamn cementerat 
sin status som en fantastisk cykelstad. Den samlade utvärderingen 
av starten av Touren visar att det var en enorm gul folkfest med 
högt publikantal och stora turismintäkter.

De många kylskåpen är en av livsmedelsmarknadens största energislukare. Källa: Helsingör kommun

många andra verksamheter kommer att 
ha nytta av en energikontroll”, säger 
Søren Draborg.

Fakta:
Helsingörs kommun fortsätter att er-
bjuda lokala företag en noggrann en-
ergikontroll utförd av några av landets 
ledande experter.

Energikontrollen utförs av en energi-
konsult från Danmarks Teknologiska 
Institut och innehåller:
- Ett fysiskt besök inkl. råd på plats.
– En kort lapp med en uppskattning av 
hur mycket som kan sparas, hur myck-
et, om något, som måste investeras och 
förväntad återbetalningstid.

För att få en energikontroll måste du:
- Skicka ett mail till onestop@helsingor.
dk med information om CVR, bransch 
och antal anställda.

– Inhämta information om aktuell, årlig 
el-, naturgas- eller fjärrvärmeförbruk-
ning innan besöket.

För att så många företag som möjligt 
ska kunna dra nytta av erbjudandet 
finns en liten egenavgift:

- För småföretagare inom detaljhandel, 
restauranger, bagerier, take-away m.fl. 
är priset 400 kr.

– För mindre produktionsföretag med 
upp till 50 anställda är priset 5 000 kr.

– För större företag med fler än 50 an-
ställda är priset 15 000 kr.

Info Express
E: hello@infoexpress.se

Källa: Helsingör kommun

Malmö: “En utmaning när 
många vill åka samtidigt”

■ Pandemin har haft stor inverkan på färdtjänsten. Det 
är fortfarande brist på bilar när många vill resa samtidigt 
och detta leder till att en del resenärer får vänta på bilar 
som är sena eller som ibland inte kommer alls.
- Vi förstår vilka effekter det kan ha för 
de som reser med färdtjänst och är ledsna 
över att det inte alltid fungerar som det 
ska. Vi arbetar dagligen med frågan och 
även om allt inte är på plats ännu ser vi 
tydliga förbättringar under hösten. Lar-
men om försenad bil har nästan halverats 
under senare delen av hösten, när vi fråg-
ar säger 86 procent av resenärerna att de 
är nöjda med senaste resan och punktlig-
heten har ökat, säger Lars Hellström på 
Serviceresor.

- I Malmö fokuserar vi på att få in så 
många bilar och förare som möjligt. Nu ser 
vi att fordon som beställdes för över ett år 
sedan är på väg in. Samtidigt har vi ändrat 
reglerna för beställning av färdtjänst för att 
få en bättre framförhållning och en bättre 
spridning av körningarna, berättar Lars.

Numera ska en resa beställas minst en 
timme i förväg och avresetiden kan för-
skjutas plus minus en kvart.
- Färdtjänst är en särskilt anpassad kol-
lektivtrafik där man så långt som möjligt 
reser tillsammans. Den här förändringen 
underlättar planeringen och gör det möj-
ligt att sprida ut resandet mer, med en 
jämnare belastning under dagen. Vi ger 
också dispenser till vissa fordon, för att 
öka antalet fordon.

Färdtjänståkandet ökar igen efter pande-
min. Men det är brist på både bilar och fö-
rare, eftersom taxiföretag har gått omkull 
och många förare har slutat de senaste två 
åren. Detta märks främst på morgnar och 
eftermiddagar när många vill åka. Lik-
nande problem finns runtom i landet.

Info Express / Källa: Malmö stad

Bild: Pixabay

Ny avfallstaxa i Lunds kommun
■ Från och med den 1 januari 2023 höjer Lunds kommun 
renhållningstaxan för både villaägare och flerbostadsfast-
igheter i kommunen. En höjning har inte skett sedan 2019 
och behövs för att täcka de kostnadsutmaningarna som 
väntas under 2023 och framåt.

Det största förändringarna
Samtliga taxor kommer att höjas, vilket 
gäller såväl grundavgift, rörlig avgift 
samt tilläggsavgifter. Andra stora för-
ändingar är att grundavgifter införs fullt 
ut på flerfamiljsfastigheter och att den 
speciella grundavgift för studentbostä-
der och samfälligheter nu tas bort. Före-
tagstaxan för jämförligt avfall tas bort, i 
stället införs en separat grundavgift för 
verksamheter.

Så här påverkas du: Villahushåll
Rörlig avgift villahushåll
Den rörliga villataxan höjs. Det innebär 
en höjning om 95 kronor per år för det 
vanligaste villaabonnemanget, som är 
fyrfackskärl.

Trädgårdstaxan
Taxan för trädgårdskärl höjs med 123 
kronor per år och kommer kosta 944 kr 
inkl. moms.

Dragväg
Tilläggstjänsten dragväg har tidigare ta-
gits ut på restavfall. En lägre dragvägs-
avgift har tagits ut på förpackningar och 
tidningar och inte alls på matavfallskär-
len. I den nya taxan kommer dragvägs-
kostnad tas ut för alla typer av kärl, med 
målet att minska dragvägarna och för-
bättra arbetsmiljön för medarbetarna.

Flerfamiljsbostäder
Rörlig avgift flerfamiljsfastigheter
Den tidigare rabatten för flera kärl tas bort.

Restavfallskärltaxan höjs med cirka 6 pro-
cent utifrån vad andrakärlet kostade 2022.

Dragväg
Tilläggstjänsten dragväg har tidigare ta-
gits ut på restavfall. En lägre dragvägs-
avgift har tagits ut på förpackningar och 
tidningar och inte alls på matavfallskär-
len. I den nya taxan kommer dragvägs-
kostnad tas ut för alla typer av kärl, med 
målet att minska dragvägarna och för-
bättra arbetsmiljön för medarbetarna.

Flerfamiljsfastigheter förpackningar 
och tidningar
Rabattsatser på förpackningsmaterial 
tas bort, likaså mängdrabatten på för-
packningskärl.

Avgiften för förpackningar och 
tidningar höjs med cirka 6 procent.
Konsekvenserna för flerfamiljsfastigheter
Konsekvenserna blir att en del flerfa-
miljsfastigheter får en stor ökning, då den 
tidigare beslutade grundavgiften inte ge-
nomförts fullt ut. Trots höjning visar alla 
våra exempelhushåll, som har tömning av 
restavfall 1gång/vecka, att de får en total 
taxa under 1500 kr/år och hushåll.

Info Express / Källa: Lunds kommun
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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

Camelia AWG Jacket
Vattenpelare 15.000

Dam Stl 36-50
799:-

Rek.pris 1299:-

-38%Delton AWG Jacket
Vattenpelare 15.000

Herr Stl S-5XL

Delton & Camelia
AWG Pants

Vattenpelare 
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.

Sportoutlet med kläder & tillbehör för träning, cykel, golf & fritidsliv.
Kända märken till superpriser! Nya erbjudanden varje vecka! 

999:-
Rek.pris 1399:-

-28%

Brevik Mid BOA GTX
Dam&Herr Stl 36-47

799:-
Rek.pris 1199:-

-33%

Larvik Low Lace GTX
Dam&Herr Stl 36-47

899:-
Rek.pris 1299:-

-30%

Larvik Low BOA GTX
Dam&Herr Stl 36-47

Tåliga vinterkängor i en högre modell. Kängorna har 
både snören och ett brett kardborreband så att de 

sitter bekvämt om foten. Tillverkade i vattentätt och 
fodrat material som håller dig varm och torr hela dagen.

399:-
Rek.pris 899:-

-55%Portlei Jr.
Junior Stl 28-37

1199:-
Rek.pris 1999:-

-40%

Cargo Ski Jacket
Vattenpelare 10.000

Dam Stl 36-46

199:-
Rek.pris 249:-

-20%

Windguardian
Dam Stl 6-8
Herr Stl 6-10

• WATERGUARD®
• WINDGUARD®
• POWERPOINT®

329:-
Rek.pris 429:-

-23%

Wooly Best Friend Jr.
Junior Stl 2-6 år

• Vind- & Vattentät
• Lång dragkedja
• Innerfoder med ull
• Inbygga clips
• Reflexdetaljer

Trekkingsko
utformad med

en bredare
passform

Superlätt
multifunktionell
allroundsko med

traditionell
snörning.

Superlätt
multifunktionell
allroundsko med
snabbsnörning

BOA.

POW MIPS
Stl 54/56, 56/58, 59/61

Hoopoe
Stl Junior Small

949:-
Rek.pris 1199:-

-20% 319:-
Rek.pris 399:-

-20%

Skidhjälmar & Skidglasögon

899:-
Rek.pris 1399:-

-35%Strike Visor
Stl 52/55, 54/58, 58/61

899:-
Rek.pris 1299:-

-30%

Backbone
Back Protector
Unisex Stl S-XL

899:-
Rek.pris 1299:-

-30%

Back Protector Women
Dam Stl S-L

699:-
Rek.pris 999:-

-30%

Back Protector Kids
Junior Stl XXS-XS

Orginal Skidvante

Herr Stl S-XL Dam Stl S-L

359:-
Rek.pris 449:-

-20%

Striker Evo
Stl Large Fit

Ridge OTG
Stl Large Fit

399:-
Rek.pris 499:-

-20%559:-
Rek.pris 699:-

-20%

499:-
Rek.pris 999:-

-50%

Fairfax Ski Pant
Vattenpelare 10.000

Herr Stl S-XL

999:-
Rek.pris 1999:-

-50%

Virago 4-Way Stretch Ski Jkt.
Vattenpelare 10.000

Herr Stl S-2XL

Nytt stärkt samordningsnummer införs 2023 – danska torpare 
får bättre möjlighet till digitala kontakter i Sverige

Antalet nivåer som samordningsnum-
mer indelas i ska utökas från två till 
tre framgår det av Riksdagens beslut. 
Nyheten är en ny säkrare nivå införs, 
stärkt samordningsnummer, där det 
krävs att personen ska kunna styrka 
sin identitet med giltiga identitets-
handlingar och även infinna sig på 
plats. Det blir Skatteverket som tar 
över ansvaret av id-kontrollerna och 
som får rätt att begära in handlingar-
na för kontroll av lagrade biometriska 
data. I praktiken kommer detta inne-
bära att t.ex. en dansk ägare av ett 
svenskt fritidshus kan besöka Skatte-
verket i Sverige, visa sitt danska pass 
och sedan få ett stärkt svenskt sam-
ordningsnummer.

– Danske Torpare er meget glade for, 
at et stort flertal i Riksdagen den 30. 
november 2022 har besluttet en ny lov 
om et stærkt samordningsnummer. Vi 
er overbeviste om, at de nye regler vil 
få stor betydning for danske torpare, 
når loven er trådt i kraft til efteråret 
næste år. Danske torpare kan jo uden 
problemer opfylde de krav, der stilles 
til at få et stærkt svensk samordnings-
nummer, säger Elisabeth Geday, se-
kretariatschef hos Danske Torpare.
– Jeg forventer, at vi med de nye reg-
ler kan få løst mange at de praktiske 
problemer vores fritidshusejere har, 
fordi danskere hidtil ikke har kunnet 
få et svensk BankID. Det har givet 
store udfordringer i forhold til almin-

delige forsyningsvirksomheder, ban-
ker, internet m.fl.. Som vi læser de 
nye regler, bør et stærkt samordnings-
nummer være vejen til, at danskere 

med fritidshus i Sverige også kan få 
BankID.

Info Express
Källa: News Øresund

■ Nästa år ska det bli lättare för bland annat utländska 
ägare av svenska sommarstugor att nyttja digitala tjänster 
hos myndigheter och företag. Den 30 november beslutade 
Riksdagen att införa ett nytt system för samordningsnummer 
för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige 
och som därför inte har något personnummer.

Det nya stärkta samordningsnumret ger bl.a. danska ägare av svenska fritidshus en bättre 
möjlighet till digitala kontakter med myndigheter och företag. Foto: New Øresund

Helsingborg: Miljönämnden väntas ta beslut 
om att sluta med Smiley-märkningen

■ Miljönämnden väntas ta beslut om att sluta an-
vända systemet med Smiley-märkningen i Hel-
singborg. Beslutet tas under miljönämndens sam-
manträde 15 december. Märkningen har inte haft 
tillräcklig effekt och kan inte användas parallellt 
med Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell 
som börjar gälla 1 januari 2024.

Sedan 2004 har Smiley-dekaler delats 
ut till livsmedelsverksamheter i Hel-
singborg som uppfyllt kriterierna vid 
ett kontrollbesök. Verksamheten har 
då bedömts ha väl fungerande rutiner 
för att producera säkra livsmedel, en 

utmärkt livsmedelshantering och ett 
system för att tidigt upptäcka och åt-
gärda brister.
Syftet med märkningen har varit att 
göra det enklare för invånare att välja 
en restaurang eller ett café med god 

livsmedelshantering och god hygien. 
Märkningen har också varit en moti-
vation för verksamhetsutövarna.

– Även om systemet med Smi-
ley-märkningen upphör kommer vårt 
fokus fortsätta vara att säkerställa 
säker och redlig mat för alla i Hel-
singborg, säger Olu Lindström, av-
delningschef på miljöförvaltningen i 
Helsingborgs stad.
Brist på nationell spridning
Smiley-märkningen kan inte använ-
das tillsammans med Livsmedelsver-
kets nya riskklassningsmodell som 
börjar gälla 1 januari 2024. Dessutom 
har märkningen inte haft tillräcklig 

Den 15 december väntas miljönämnden ta beslut om att sluta använda Smiley-märkningen i Helsingborg. Foto: Calle Berglund/Helsingborgs stad.

effekt och intresset från invånare har 
varit lågt. Under de senaste tre åren 
har endast sex kommuner använt 
märkningen och den har aldrig fått 
den nationella spridning som var öns-
kad.

– Vi ser ett behov av en nationell 
tjänst som offentliggör kontrollresul-
taten av livsmedelsverksamheterna. 
Det är viktigt att konsumenterna kan 
jämföra och göra informerade och 
medvetna val oavsett i vilken kom-
mun verksamheten drivs i, säger Olu 
Lindström.

Om miljönämnden tar beslutet att ta 
bort märkningen gäller det från 1 ja-
nuari 2023. Verksamhetsutövarna ska 
då ta ner och slänga dekalerna som 
lånats ut till verksamheterna.

Mer information om Smiley-märk-
ningen:
Smiley-dekalen har delats ut till 
livsmedelsverksamheter som klarat 
kriterierna för Livsmedelsverkets 
erfarenhetsklass A. Det innebär att 
verksamheten har:

• väl fungerande rutiner för livsmed-
elssäkerhet
• en korrekt märkning och information 
till kunder
• ett system för att tidigt upptäcka och 
direkt åtgärda brister i verksamheten
• få eller inga avvikelser vid den se-
naste livsmedelskontrollen. Om det 
upptäcks några avvikelser så måste de 
åtgärdas direkt och de får inte vara all-
varliga eller återkommande.

Info Express
Källa: Helsingborgs stad
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Hornyxegatan 16, Malmö. Öppet: Mån-Fre 9-18. Lör-Sön 11-15.
BESÖK OSS GÄRNA PÅ WWW.HEDBERGS.SE ELLER VÅRA SOCIALA MEDIER!

Bränsleförbrukning blandad körning: 4,5 l/100 km, 119 CO2 g/km. *) Privatleasing avser 12 mån, rörlig ränta, 1000 fria mil 
inkl serviceavtal. Skatt, vinterhjul och försäkring tillkommer. Uppläggningsavgift 695 kr & 60 kr/mån i aviavgift tillkommer. 
Med reservation för ev. ändringar. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. 

HEDBERGS ÄR DIN NYA
ÅTERFÖRSÄLJARE AV PEUGEOT,

CITROËN & DS AUTOMOBILES I MALMÖ.

CITROËN C4 SHINE
PURETECH, 130 HK , AUTOMAT

Fr 3 599 kr/mån
inkl service*

Säkerhetsunionen: EU-kommissionen föreslår nya 
regler om förhandsinformation om passagerare för 
bättre gränsförvaltning och ökad säkerhet
■ I dag lägger EU-kommissionen fram 
förslag till nya regler för att stärka an-
vändningen av förhandsinformation om 
passagerare (API-uppgifter). Förslaget 
är en av nyckelåtgärderna i strategin för 
EU:s säkerhetsunion. EU framskrider 
med att stärka sin övergripande säker-
hetsstruktur i syfte att skydda befolk-
ningen, vilket också framgår av den fem-
te lägesrapporten om säkerhetsunionen. 
Rapporten belyser tre års solida framsteg 
i genomförandet av strategin om säker-
hetsunionen. Den visar att mycket har 
gjorts för att stärka skyddet av kritisk 
infrastruktur från fysiska angrepp, cybe-
rattacker och hybridattacker och för att 
bekämpa terrorism, radikalisering och 
organiserad brottslighet.

Information om resenärer har bidragit till 
att förbättra gränskontrollerna, minska 
den irreguljära migrationen och identi-
fiera personer som utgör säkerhetsrisker. 
Varje år reser mer än en miljard personer 
in i, ut ur eller inom EU. De nya reglerna 
ska förbättra användningen av API-upp-
gifter för att kontrollera passagerare inn-
an de anländer till de yttre gränserna. 
Reglerna ska också stärka kampen mot 
grov brottslighet och terrorism inom EU. 
Därigenom åtgärdas en central brist i det 
nuvarande regelverket, samtidigt som 
EU:s standarder för dataskydd och data-
överföring upprätthålls.

EU-kommissionen lägger i dag också 
fram en rapport om tre års solida fram-

steg i genomförandet av strategin om 
säkerhetsunionen och föreslår en ny 
handlingsplan mot handel med kulturfö-
remål, som är en av de mest lukrativa af-
färsformerna för organiserade kriminella 
grupper.

De nya reglerna om API-uppgifter inför 
följande:
• Enhetliga regler om insamling av 
API-uppgifter. De nya reglerna innehåll-
er en uttömmande förteckning över 
API-uppgiftselement, sätt att samla in 
API-uppgifter och en gemensam kon-
taktpunkt för överföringen av uppgifter-
na.
• Obligatorisk insamling av API-uppgif-
ter för gränsförvaltning och bekämpning 
av irreguljär invandring på alla flygning-
ar till Schengenområdet. Det är positivt 
för personer som reser till Schengen-
området, då avstigningen och de fy-
siska inresekontrollerna går snabbare. 
Obligatorisk insamling av API-uppgifter 
för brottsbekämpande ändamål för alla 
flygningar till och från EU samt utval-
da flygningar inom EU. API-uppgifter 
för sådana ändamål samlas in med full 
respekt för EU:s regler om skydd av per-
sonuppgifter.
• Bättre kvalitet på API-uppgifterna, 
eftersom flygbolagen måste samla in 
API-uppgifter på automatisk väg.
• Enhetlig överföring av API-uppgifter 
från flygbolag till nationella myndighe-
ter genom en ny router som förvaltas av 
EU-byrån eu-LISA. Den här tekniska 

lösningen är förenlig med skyddet av per-
sonuppgifter eftersom den endast skickar 
och inte lagrar några API-uppgifter. 

Vad händer nu?
Nu är det upp till Europaparlamentet och 
rådet att granska förslaget. När reglerna 
har antagits kommer de att vara direkt 
tillämpliga i hela EU. De här försla-
gen kompletterar andra EU-system och 
EU-initiativ på området gränsförvaltning 
och säkerhet som håller på att införas 
under 2023 (t.ex. in- och utresesystemet 
och EU-systemet för reseuppgifter och 
resetillstånd). De nya reglerna om in-
samling och överföring av API-uppgifter 
förväntas tillämpas fullt ut från och med 
2028. När routern har utvecklats, vilket 
förväntas ske senast 2026, kommer myn-
digheterna och flygbolagen att ha två år 
på sig att anpassa sig till de nya kraven 
och testa routern innan den blir obligato-
risk att använda.

Bakgrund
Behandlingen av API-uppgifter är ett ef-
fektivt verktyg för förhandskontroller av 
flygresenärer, som leder till snabbare an-
komstförfaranden och gör det möjligt att 
avdela mer resurser och tid för att iden-
tifiera resenärer som behöver granskas 
närmare.

I EU är flygbolagen enligt API-direk-
tivet skyldiga att på begäran överföra 
API-uppgifter till destinationslandet 
innan flyget lyfter. Det gäller flygningar 

till EU från ett land utanför EU och syf-
tar till att förbättra gränskontrollen och 
bekämpa irreguljär migration. Översy-
nen av direktivet aviserades i EU-kom-
missionens arbetsprogram för 2022 och 
Schengenmeddelandet i juni 2021. De 
två nya förordningarna ska ersätta direk-
tivet om förhandsinformation om passa-
gerare från 2004.

Resultaten av 2020 års utvärdering av 
API-direktivet visade att de nuvarande 
reglerna om insamling av API-uppgifter 
i EU inte längre är ändamålsenliga. Da-
gens förslag är ett försök att harmonisera 
och klargöra hur API-uppgifter samlas 
in i hela EU. Förslagen framhäver ock-
så nyttan av att kombinera API- och 
PNR-uppgifter för att stärka PNR-upp-
gifternas tillförlitlighet och effektivitet 
som ett verktyg för brottsbekämpning.

Utöver de API-uppgifter som samlas in 
vid incheckningen och ombordstigning-
en samlar flygbolagen också in passa-
geraruppgifter (PNR) när en flygbiljett 
bokas. Det här är två olika typer av in-
formation som flygbolagen samlar in i 
sin normala verksamhet. Överföringen 
av PNR-uppgifter till de nationella myn-
digheterna och den efterföljande använd-
ningen av uppgifterna regleras i EU av 
ett separat regelverk, nämligen PNR-di-
rektivet som antogs 2016.

Info Express
Källa: Europaparlamentet
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Nya EU-regler för mer 
hållbara och etiska 
batterier
■ När batterier blir en strategisk marknad arbetar 
Europaparlamentet med nya regler för att ta ett 
samlat grepp om de miljömässigt, etiskt och socialt 
relaterade frågorna.

Minst 30 miljoner elfordon med nollutsläpp förväntas rulla på EU:s vägar fram till år 2030. 
Medan elbilar väntas minska utsläppen av växthusgaser avsevärt, har de en miljöskadlig 
baksida: batterierna.

EU-parlamentet arbetar därför med en uppdatering av batteridirektivet för att säkerställa att 
batterier kan återanvändas, återtillverkas eller återvinnas vid slutet av sin livslängd.

I ett betänkande som ledamöterna antog den 10 mars sade parlamentet att nya regler bör 
omfatta hela produktens livscykel, från design och konsumtion till återvinning av nya pro-
dukter. Förslaget är kopplat till EU:s industristrategi och EU:s handlingsplan för cirkulär 
ekonomi.

Den 9 december nådde parlamentet och rådet en preliminär överenskommelse om att se 
över reglerna för batterier för att ta hänsyn till den tekniska utvecklingen och framtida 
utmaningar. När de nya reglerna formellt har godkänts av båda institutionerna kommer de 
att träda i kraft direkt.

De nya reglerna ska göra batterier mer miljövänliga, effektiva och hållbara.

Hur klassificeras batterier?
Parlamentsledamöterna har efterlyst införandet av en ny kategori av batterier för ”lätta 
transportmedel”, såsom elcyklar och el-scootrar,  på grund av deras ökande användning 
och tekniska utveckling. Den nya kategorin kommer att finnas vid sidan av de befintliga 
klasserna för bärbara batterier, fordonsbatterier (exempelvis för att leverera ström till start, 
belysning eller tändning av fordon) och industribatterier.

Batterier: en strategisk marknad för EU
Den globala efterfrågan på batterier väntas möta en 14-faldig ökning fram till 2030 och EU 
kan stå för 17 procent av den efterfrågan. Detta drivs främst av framväxten av den digitala 
ekonomin, förnybar energi och låg koldioxidutsläppsmobilitet. Andelen elfordon som an-
vänder batterier kommer att öka, vilket skapar en strategisk marknad på global nivå.

Begränsa batteriers koldioxidavtryck
För att göra batteriernas miljöpåverkan mer transparent, ska de framöver ha en särskild 
märkning som återspeglar dess koldioxidavtryck. Detta kommer att vara obligatoriskt för 
batterier för elfordon, batterier för lätta transportmedel och uppladdningsbara industribat-
terier med en kapacitet på över 2 kWh. Dessutom kommer det att omfatta hela batteriets 
livslängd och garantera att nya batterier innehåller minimihalter av vissa råvaror.

Åtgärder för problem med batteriråmaterial
Batteritillverkningen är till stor del beroende av kritisk råvaruimport så som kobolt, 
litium, nickel och mangan. Dessa råvaror har betydande miljömässiga och sociala konse-
kvenser.

För att motarbeta kränkningar av mänskliga rättigheter och för att säkerställa mer etiska 
batterier, ville parlamentsledamöterna införa en due diligence-skyldighet för batteritillver-
kare. De kommer då att behöva följa krav som behandlar sociala och miljömässiga risker 
kopplat till inköp, bearbetning och handel med råvaror och sekundära råvaror. Alla eko-
nomiska aktörer som släpper ut batterier på EU-marknaden, med undantag för små och 
medelstora företag, kommer att vara skyldiga att utveckla och genomföra denna policy för 
tillbörlig aktsamhet.

Högre mål för batteriåtervinning
Under 2019 samlades 51 procent av de portabla batterierna som såldes i EU in för återvin-
ning. Vid tillverkning av batterier används olika typer av ämnen och metaller. Därför finns 
det specifika batteriåtervinningsprocesser för varje typ av batteri.

I de nya reglerna ingår det strängare insamlingsmål för bärbara batterier (45 procent senast 
2023, 63 procent senast 2027 och 73 procent senast 2030) och för batterier för lätta trans-
portmedel (51 procent senast 2028 och 61 procent senast 2031).

Dessutom bör allt avfall från batterier från lätta transportmedel, bilbatterier, industribatte-
rier och batterier från elfordon samlas in kostnadsfritt för slutanvändarna, oavsett deras art, 
kemiska sammansättning, skick, varumärke eller ursprung.

Enligt de nya reglerna måste miniminivåer av återvunnen kobolt (16 procent), bly (85 pro-
cent), litium (6 procent) och nickel (6 procent) från tillverknings- och konsumentavfall 
återanvändas i nya batterier.

Lättare att ta ur och byta ut batterier
De nya reglerna innebär att batterierna ska vara lättare att ta bort och byta ut och att konsu-
menterna får bättre information. Bärbara batterier i apparater bör utformas så att användarna 
lätt kan ta bort och byta ut dem. Detta krav kommer att bli obligatoriskt tre och ett halvt år 
efter det att reglerna har trätt i kraft. Mer information kommer att ges om batteriers kapaci-
tet, prestanda, hållbarhet, kemiska sammansättning samt symbolen för "separat insamling".                                                                                        
                                                                             Info Express /  Källa: Europaparlamentet

Batterier i EU. Källa: Europaparlamentet

Batterier och hållbarhet  Källa: Europaparlamentet

Batteriåtervinning. Källa: Europaparlamentet
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Utrikes födda kraftigt överrepresenterade 
hos Kronofogden

■ Utrikes födda är kraftigt överrepresenterade i Kronofog-
dens register. För första gången har man studerat varför det 
finns hela 64 procent fler invandrare bland Kronofogdens 
kunder än vad deras andel av befolkningen är. Förutom 
arbetslöshet och låga inkomster är bristande kunskaper om 
Sveriges ekonomiska och juridiska system den främsta anled-
ningen till att utrikes födda blir överskuldsatta, vilket i sin tur 
ökar utanförskap och segregation.

Hade invandrare tidigt fått information om 
svenska normer och system hade färre ham-
nat hos Kronofogden och både segregation 
och utanförskap hade minskat. Den slutsat-

sen drar Davor Vuleta, forskare i rättssoci-
ologi vid Lunds universitet och analytiker 
hos Kronofogden, i en studie om överskuld-
sättning bland invandrare i Sverige.

– De jag intervjuade hade i snitt bott 
i Sverige i 18 år. Många visste inte hur 
Kronofogden arbetar, hur betalningsan-
märkningar fungerar eller vad ränta och 
inkasso är. Det är väldigt viktigt att få 
de grundläggande kunskaperna när man 
kommer till Sverige, säger Davor Vuleta.

Den som är skuldsatt får lätt nya skulder
Skulder till statliga myndigheter är det 
vanligaste ärendet bland invandrare i 
Kronofogdens databas. Parkeringsböter, 
skatteskulder och bidragsåterbetalningar 
kan komma oannonserat och är därför 
lättare missförstå än räkningar man för-
väntar sig. Dessutom blir myndighets-
skulderna indrivningsärenden hos Krono-
fogden redan efter en påminnelse, vilket 
är snabbare än övriga skulder.

Davor Vuleta har studerat invandrares 
överskuldsatthet sedan 2013, både genom 
intervjuer med skuldsatta personer samt 
statistisk analys av Kronofogdens data-
baser. Hans forskning visar att indrivning 
och betalningsanmärkningar kan leda till 
att den som är skuldsatt får nya skulder. 
Antingen för att man inte längre har råd 
att betala sina fasta kostnader, eller för att 
man tar nya lån för att kompensera för sin 
försämrade ekonomi. Davor Vuleta kallar 
processen gäldenisering och säger att den 
kan ha negativa effekter för hela hushållet.

– En obetald räkning på 300 kronor blir 
med avgifter och räntor en skuld om unge-

fär 2000 kronor när Kronofogden beslutat 
om indrivning. För en familj med låga 
inkomster kan den försämrade ekonomin 
innebära att barnen kanske inte kan träna 
eller åka med kompisar på utflykt. Som 
vuxen kan stressen över ekonomin göra 
att man mår sämre, man kanske blir sjuk-
skriven och nya skulder uppstår. Den här 
onda spiralen är väldigt svår att ta sig ur. 
För invandrare blir det dessutom svårt att 
integreras i det svenska samhället när de 
inte kan leva normala sociala liv.

Bör arbeta mer förebyggande
Davor Vuleta tycker att Kronofogden be-
höver göra mer för att förebygga övers-
kuldsättning bland invandrare. Bland 
annat genom att samarbeta med Skatte-
verket, Försäkringskassan och Trafik-
försäkringsföreningen som många har 
skulder till. Han vill också att myndighe-
ter och föreningar engagerar sig i att ge 
nyanlända migranter kunskap som hjälper 
dem att inte hamna hos Kronofogden.

– Kan vi förebygga överskuldsättning och 
att människor hamnar i den onda spiralen 
av skulder så skulle det minska socialt ut-
anförskap och segregation. Att vara i Kro-
nofogdens register gynnar inte individen, 
dennes familj eller samhället i övrigt.
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Politiskt utanförskap 
riskerar att undergräva 
demokratin
■ Det finns tydliga tecken på att det nuvarande 
politiska systemet inte förmår erbjuda alla människor 
likvärdiga möjligheter att delta i det politiska livet 
genom att rösta eller kandidera till viktiga politiska 
poster. Det skriver Karl-Oskar Lindgren, professor 
vid statsvetenskapliga institutionen, i en krönika.

Demokrati är bra konstigt. Samtidigt som 
den ger oss frihet att själva välja hur vi vill 
leva våra liv så kräver den att dessa val ska 
göras gemensamt och att allas åsikter ska 
väga lika tungt när vi fattar våra beslut. 
Demokratin är därmed på en gång både 
extremt individualistisk och kollektivistisk 
till sin karaktär. Kanske var det detta som 
författaren Thomas Mann syftade på när 
han beskrev demokratin som den plats där 
”friheten och jämlikheten möts”.

Historien har dock lärt oss att mötet mellan 
frihet och jämlikhet sällan är friktionsfritt. 
En risk är att resursstarka aktörer använder 
den politiska friheten för att på demokratisk 
väg urholka den ekonomiska och politiska 
jämlikheten i samhället. Den risken är sär-
skilt påtaglig om det finns stora systematiska 
skillnader i hur politiskt aktiva olika grupper 
av medborgare är. För människor som oftare 
röstar eller är mer partipolitiskt engagerade 
har större möjlighet att få gehör för sina åsik-
ter och behov i den politiska processen. En 
ojämn fördelning av det politiska deltagan-
det riskerar därför att leda till en ojämn för-
delning av den politiska makten i samhället. 

Fortfarande ett sekel efter att Sverige demo-
kratiserades finns det kvarvarande skillna-
der i politiskt deltagande mellan hög- och 
lågutbildade, mellan arbetare och tjäns-
temän och mellan kvinnor och män. Den 
största skillnaden i politiskt deltagande i 
dagens Sverige går dock mellan de inrikes- 
och utrikesfödda. I valet 2018 var valdelta-
gandet på kommunnivå nästan 30 procent-
enheter högre bland svenskfödda än bland 
utlandsfödda väljare, och andelen utlands-
födda i befolkningen var mer än dubbelt så 
hög som andelen utlandsfödda bland lan-
dets kommunfullmäktigeledamöter. Även 
om vi ännu väntar på data finns det inget 
som tyder på att dessa skillnader skulle ha 
minskat i årets val.

Det finns därmed tydliga tecken på att det 
nuvarande politiska systemet inte förmår er-
bjuda alla människor likvärdiga möjligheter 
att delta i det politiska livet genom att rösta 
eller kandidera till viktiga politiska poster. 
På lång sikt riskerar den här typen av po-
litiskt utanförskap att undergräva legitimi-
teten för demokratin. En livskraftig demo-
krati förutsätter att medborgarna känner att 

politik är något som angår dem och något 
som de kan, vill, och bör delta i. Framgång-
en för olika typer av populistiska partier, 
oavsett om de heter Sverigedemokraterna 
eller Nyans, beror ofta på att det finns stora 
befolkningsgrupper som känner sig exklu-
derade från det traditionella demokratiska 
systemet.

Den populistiska våg som nu sprider sig 
över världen utgör därför en viktig väckar-
klocka som sätter fingret på faran med den 
stora ekonomiska och politiska ojämlikhet 
som nu breder ut sig i världen. För att de-
mokratin ska kunna fungera får den upp-
delning i vi och dem, som nu kännetecknar 
det politiska livet, inte tillåtas bli så djup att 
människor inte längre är beredda att accep-
tera demokratiskt fattade beslut när dessa 
går dem emot. En stabil demokrati förut-

sätter goda förlorare och det är därför oro-
väckande att allt fler politiker och väljare nu 
verkar ifrågasätta de demokratiska procedu-
rerna när utfallet av den politiska processen 
eller valet inte blir det önskade.  

En central fråga som vi alla bör ställa oss 
är därför vad som kan göras för att motverka 
denna utveckling och säkerställa att demo-
kratin även i framtiden kan utgöra en plats 
där friheten och jämlikheten kan mötas. För 
att detta ska kunna ske krävs att vårt sam-
hälle utformas så att vi alla kan inse värdet 
av att dela den politiska makten med andra 
människor, även när vi inte delar deras åsik-
ter. Så hur gör vi det?
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EU-kommissionen ser över dansk lag som hindrar 
personer på socialbidrag från att korsa gränsen
■ Experter på EU-lag bedömer att Danmark bryter mot EU-regler om fri rörlighet och diskri-
minering när man hindrar personer som tar emot ekonomiskt bistånd (kontanthjælp) från att 
resa utomlands oftare än en gång i månaden. Det gäller också resor över gränsen till Sverige 
eller Tyskland. Nu begär Enhedslisten och Venstre att EU-kommissionen ska undersöka om 
den danska lagen strider mot unionens traktat.

Enligt dansk lag får en person som tar 
emot kontanthjælp bara resa utomlands en 
gång i månaden – och då enbart med till-
låtelse i förväg från kommunens handläg-
gare. Flera ärenden har nyligen uppmärk-
sammats av DR Nyheder, där personer 
vid den dansktyska gränsen som handlat i 
Tyskland fått sin kontanthjælp neddragen 

med flera tusen danska kronor i månaden. 
Samma sak gäller vid den svenskdanska 
gränsen. Ett undantag finns för om per-
sonen ska träffa sina barn på under 18 år 
enligt ett fastställt schema, men övriga 
relationer ger ingen grund för undantag.

Två professorer och en lektor i EU-rätt 

och socialrätt, som DR Nyheder talat 
med, menar dock att den danska lagen 
bryter mot EU:s regler för fri rörlighet, 
samt de traktat som slår fast att det är för-
bjudet att diskriminera sina medborgare.

– Det ligger ett element av trakasserier i 
reglerna. Det är ett förödmjukande sätt att 

behandla arbetslösa på och det är faktiskt 
inte tillåtet, säger Kirsten Ketcher, profes-
sor i socialrätt vid Københavns Universi-
tet, till DR Nyheder.  

Info Express
Källa: News Øresund
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Kronisk andnöd är en vanlig orsak 
till svårt lidande och uppkommer 
ofta vid långt framskriden allvar-
lig sjukdom och i livets slutskede. 
Det är känt att träning kan för-
bättra den fysiska kapaciteten och 
därmed minska andningsbesvär, 
men för svårt sjuka med kronisk 
andnöd kan fysisk aktivitet vara 
en utmaning. KOL kan orsaka så-
dan andnöd då sjukdomen innebär 
skador på lungor och luftvägar.

– Andnöd är en del av livet för 
många människor. Det är bekläm-
mande att det inte finns bättre 
behandling, men att generellt ge 
morfin till personer med kronisk 
andnöd kan vi utifrån de resultat 
vi sett inte rekommendera, säger 
Magnus Ekström, forskare i palli-
ativ medicin och lungmedicin vid 

Lunds universitet, samt överläkare i 
lungmedicin vid Blekingesjukhuset 
i Karlskrona.
 
Forskarna inkluderade 156 pa-
tienter med kroniskt obstruktiv 
lungsjukdom (KOL) som led av 
svår, kronisk andnöd i studien 
som pågick i tre veckor. Den för-
sta veckan slumpades deltagarna 
till tre grupper, varav ena grup-
pen behandlades med morfin i 
lägre dos (8 milligram dagligen), 
en grupp med högre dos morfin 
(16 milligram dagligen) och den 
tredje gruppen som var kontroll-
grupp fick placebo. Under två 
nästföljande veckor slumpades 
deltagarna igen till två grupper, 
där den ena gruppen fick ytterliga-
re 8 milligram morfin och den an-
dra gruppen placebo, utöver den 

Morfinbehandlingens effekt på patienter 
med KOL och svår andnöd
■ Idag saknas effektiv läkemedelsbehandling mot svår kronisk andnöd. Ibland behandlar vården med 
opioidpreparat såsom morfin för att lindra symtomen, men evidensen har varit bristande för om detta 
hjälper. I en randomiserad fas 3-studie som forskare vid Lunds universitet och ett forskningsnätverk i 
Australien genomfört, såg man att morfin inte minskade andnöden hos patienterna.
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tidigare behandlingen/placebon.

– Behandlingen var så kallat dub-
belblindad, vilket innebär att del-
tagarna och personalen inte visste 
vilken behandling som respektive 
grupp fick, förklarar Magnus Ek-
ström.
– Med tanke på förekomsten av 
svår kronisk andnöd globalt är 
det angeläget att vi hittar strate-
gier som säkert och förutsägbart 
minskar lidandet som dessa per-
soner utstår, ofta under flera års 
tid, säger David Currow, läkare i 
palliativ medicin vid University 
of Wollongong i Australien, vars 
team arbetat med studien som 
en del av ett nationellt program 
där man vill förbättra symtombe-
handlingen av personer med svå-
ra, livsbegränsande sjukdomar.

 Forskarna jämförde sedan grup-
perna med varandra för att se hur 
de skattade sin upplevelse av and-
fåddhet och med hjälp av rörelse-
sensorer mättes hur mycket delta-
garna rört sig under studien.

– En del förväntade sig nog att 
studien skulle visa på att morfin-
behandlingen skulle göra delta-
garna mindre andfådda och mer 
fysiskt aktiva. Tyvärr ser vi inga 
sådana tendenser alls i någon av 
grupperna. Vi såg inte några för-
bättringar vad gäller värsta upp-
levda andfåddhet och de som fick 
morfin tenderade snarare att röra 
sig mindre och bli mer trötta, sä-
ger Magnus Ekström.  
 
Resultatet pekar enligt Magnus 
Ekström tydligt på att behandling 
med morfin inte bör rullas ut brett 
i vården som behandling till grup-
per som är kroniskt begränsade 
med andnöd.

– Däremot ska man inte tolka stu-
dien som att morfin inte alls hjäl-
per patienter med svår andnöd i 
vila och vid palliativ vård i livets 
slutskede. Det har vi inte under-
sökt i studien, våra patienter hade 
i de flesta fall inte andnöd i vila. 
Den kliniska erfarenheten visar 
att vid livets slutskede och i krissi-
tuationer, kan morfinbehandling 
ge viktig hjälp, säger Magnus Ek-
ström.

Nästa steg blir att i mer detalj un-
dersöka om det finns grupper som 
svarar bättre på morfin och vilka 
som har högre risk att få biverk-
ningar.
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Y-kromosomförlust kan 
kopplas till mäns ökade 
risk för allvarlig covid-19
■ Män har en ökad risk att drabbats av svår covid-19 jämfört 
med kvinnor. Forskare vid Uppsala universitet har nu visat att 
det kan bero på förlust av Y-kromosomen i en del av deras 
vita blodkroppar. Fynden skulle på sikt kunna användas till 
att bedöma risken att utveckla allvarlig covid-19 och kanske 
även till förbättrad behandling.

En relativt vanlig genetisk förändring hos 
män är förlust av Y-kromosomen i en del 
av de vita blodkropparna. Denna förändring 
kallas LOY (från engelskans Loss of Y) och 
den är vanligare ju äldre man blir.

Under covid-19 pandemin blev det tydligt 
att män generellt sett drabbades hårdare av 

sjukdomen. Upp till 75 procent av patienter-
na på intensivvårdsavdelningar var män och 
andelen män är också högre bland de som 
avlidit. I den aktuella studien har forskarna 
upptäckt ett samband mellan LOY och ris-
ken för allvarlig covid-19.
– Vi studerade blodprover som tagits från 
över 200 manliga patienter på intensiv-

vårdsavdelningar mellan början av 2020 
och sommaren 2021. Våra analyser visade 
att LOY var kopplat både till hur allvar-
lig sjukdom patienterna hade, baserat på 
WHO:s gradering, och till risken att avlida, 
säger Bożena Bruhn-Olszewska, forskare 
vid Uppsala universitet.

Flera fynd i studien stödjer att LOY har be-
tydelse för utvecklingen av svår covid-19. 
En högre andel LOY kunde kopplas till 
försämrad lungfunktion, till exempel läg-
re syresättning. Komplikationer i form av 
blodproppar uppvisade också ett samband 
med högre andel LOY i specifika typer av 
vita blodkroppar. Dessutom såg man att den 
högre andelen celler med LOY var övergå-
ende.

– Vi hade möjligheten att analysera prover 
som tagits från några av patienterna tre till 
sex månader efter att de skrivits ut från in-
tensiven. I dessa prover hade andelen cel-
ler med LOY gått ner. Så vitt vi vet är det 
första gången någon har visat att LOY har 
dynamiska egenskaper kopplade till en akut 
infektionssjukdom, säger Hanna Davies, 

forskare vid Uppsala universitet.
Forskarna bakom studien tror att LOY skul-
le kunna användas som en biomarkör för 
att förutsäga vilka patienter som riskerar 
att få en allvarlig sjukdomsutveckling av 
covid-19.

– Våra resultat bidrar till en ökad förståelse 
av vilken betydelse LOY har för mottaglig-
heten för sjukdomen, särskilt i förhållande 
till immunsystemets funktion. Vi tror också 
att de nya kunskaperna kan vara relevanta 
för andra vanliga virusinfektioner som är 
allvarligare för män än för kvinnor, säger 
Jan Dumanski, professor vid Uppsala uni-
versitet som har lett studien.

Studien är ett samarbete mellan forskare vid 
Uppsala universitet, Sahlgrenska akademin 
i Göteborg, National Bioinformatics Infra-
structure vid Stockholms universitet och 
Medical University i Gdansk, Polen.
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Snusare löper ökad risk att dö i förtid

– Det går att se att snusarna dör tidigare i 
nästan alla kategorier av dödsorsaker som 

vi har studerat och att skillnaden kvarstår 
även när man tar hänsyn till övriga lev-

nadsvanor och socioekonomiska faktorer, 
säger Marja Lisa Byhamre, doktorand 
vid Institutionen för folkhälsa och klinisk 
medicin vid Umeå universitet.
En av studierna i Marja Lisa Byham-
res avhandling visar att snusare löpte 28 
procent högre risk än icke-snusare att dö 
i förtid. Hjärtkärlsjukdom och övriga or-
saker, andra än hjärtkärlsjukdom och can-
cer, stod för de flesta av dödsfallen. Även 
dödligheten i cancersjukdomar var något 
förhöjd bland snusarna. Före detta snusa-
re hade också en förhöjd dödlighet, men 
denna var lägre än bland aktiva snusare. 
Studien är den hittills största i sitt slag i 
värden.

Eftersom snusning traditionellt har för-
knippats med mindre gynnsam social 
bakgrund, analyserades i en av studierna 
risken för olika sociala grupper. Det visa-
de sig att risken för förtida död fanns så-
väl bland högutbildade, högavlönade och 
stadsboende snusare som bland snusare 
med låg utbildningsnivå.

Exakt på vilket sätt som snusandet orsa-
kar högre dödlighet var lite svårare att få 
svar på. I studierna gick det inte att se nå-
got tydligt samband mellan snusning och 
kända riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom 
som övervikt, högt blodtryck, förhöjda 
blodfetter eller typ 2-diabetes. Nivån av 
en inflammatorisk markör i blodet var till 
och med något lägre än för icke-snusare, 
vilket snarare borde vara en fördel. Däre-
mot kunde man se att snusarna hade lägre 

nivå av D-vitamin i blodet än icke-snusa-
re. I andra studier har låga D-vitaminni-
våer visat sig vara kopplat till exempel-
vis ökad förekomst av hjärtkärlsjukdom, 
depression och försämrad överlevnad. 
Bland snusande män var testosteronni-
våerna något förhöjda, vilket också är en 
riskfaktor för hjärtkärlsjukdom.

– Det återstår att ta reda på mer om på 
vilket sätt som snus orsakar ökad dödlig-
het och om riskerna kan förebyggas. Men 
helt klart är att snus inte är ofarligt, även 
om cigarettrökning givetvis är ännu vär-
re, säger Marja Lisa Byhamre.

Studierna genomfördes på redan insam-
lade data inom olika svenska kohorter. 
I studie ett ingick 169 000 män från en 
databas bestående av åtta stora studier 
om snusning och hälsa. Studie två om-
fattade 46 000 män och kvinnor från de 
hälsokontroller och efterföljande samtal 
som erbjuds västerbottningar när de fyller 
40, 50 respektive 60 år inom Västerbot-
tens hälsoundersökningar. Tredje studien 
inkluderade ca 900 personer i Luleå som 
följts från 16 till 43 års ålder. Studie fyra 
genomfördes på drygt 6 000 deltagare 
från Monica-undersökningarna i Norrbot-
ten och Västerbotten.

Info Express
E: hello@infoexpress.se
Källa: Umeå universitet

■ Personer som snusar löper en högre risk att dö en för tidig 
död jämfört med personer som inte använder tobak. Död i 
bland annat hjärtkärlsjukdom är vanligare bland snusare. 
Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet. Den högre 
dödligheten kan inte förklaras med socioekonomiska skillna-
der, visar avhandlingen också.

Nya metoder 
inom kärlkirurgi 
räddar liv
■ Under de senaste åren har en enorm utveckling skett med 
nya operationstekniker inom aortakirurgi. Idag kan sjukdoms-
tillstånd i nästan hela kroppspulsådern behandlas med skon-
sammare metoder inom kirurgi, ofta med halverad dödlighet 
och snabbare återhämtning för den drabbade.

Kroppspulsåderbråck är en tyst sjukdom 
som inte visar några försymptom. Om 
bråcket i pulsådern brister skapas en stor inre 
blödning vilket är livshotande. Sjukdomen är 
en av de främsta orsakerna till död hos äldre 
personer men kan även drabba yngre.

Kevin Mani, överläkare och adjungerad 
professor i kärlkirurgi, har tillsammans med 
sin forskargrupp vidareutvecklat opera-
tionstekniker inom aortakirurgi, till exem-
pel laserteknik och minimalinvasiv kirurgi. 
Det är en metod som innebär att man går 
in i kärlsystemet via en pulsåder i ljumsken 
för att förstärka kärlen i kroppspulsådern. 
Det är stor skillnad mot en klassisk öppen 
operation genom buken och bröstkorgen där 
även kärlen behöver stängas av.

– Idag kan vi behandla väldigt avancerade 
sjukdomar, berättar Kevin Mani. Det är all-
ra farligast att operera kärlen nära hjärtat 
eller kärlen till hjärnan vid aortabågen och 
det klarar vi nu att göra med minimalinva-
siva metoder, via små snitt i ljumsken. Den 
utvecklingen har skett under de senaste fem 

åren. Innan var operationer på kroppspulså-
dern för farligt på patienter i 75 års-åldern. 
Nu är var fjärde patient över 80 år och kan 
få leva många år till.

– Som kirurg kan det vara ångestskapande 
att operera en ung patient med 20 procent 
risk att få riktigt allvarligt livshotande kom-
plikationer. Idag har målet med att minska 
risken med operationer till betydligt lägre 
nivåer verkligen uppnåtts. Det är en lättnad 
både för patient, anhöriga och för oss kirur-
ger – och en enorm utveckling i sig.

Individanpassad behandling
Centre of Excellence inom aortasjukdom 
drivs av Uppsala universitet och Akademis-
ka sjukhuset. Här erbjuds patienter indivi-
danpassad behandling genom multidisci-
plinär samverkan.

– Vi har även ett pågående internationellt 
registerarbete vid centret, fortsätter Kevin 
Mani. Det är ett samarbete med 13 länder 
för att analysera data och utvärdera resul-
tatet av alla operationer med nya tekniker. 

Kunskapen har ett betydande värde – vi kan 
bättre och bättre förutsäga vilka patienter 
som kan ha vinst av ett ingrepp, lite som att 
ha tillgång till en kristallkula inför kirurgi.

Forskargruppen för kärlkirurgi består av ett 
stort nätverk med både kliniska och prekli-
niska forskare. Bland annat finns ett globalt 
samverkansprogram, Uppsala Aortic Fel-
lowship där läkare från Asien, Europa, Nya 
Zeeland och USA fått utbildning om ope-
rationsmetoderna i Uppsala och bidragit i 
olika forskningsprojekt.

– Aortic fellowship-programmet är väldigt 
berikande och dynamiskt för vårt team, säger 
Kevin Mani. Vi lär upp yngre forskare kliniskt 
och forskningsmässigt och de bidrar med sina 
erfarenheter från olika delar av världen.

– Vi har även flertal spännande projekt på 
gång tillsammans med Dick Wågsäter, pro-
fessor vid institutionen för medicinsk cell-
biologi. Målet är att hitta en medicinsk be-
handling och ett läkemedel som kan stoppa 
tillväxten av kroppspulsåderbråck och för-
hindra att det spricker. Då skulle patienterna 
slippa utsättas för operation i framtiden.

Givande patientmöten
I närmaste framtiden finns förhoppning om 
att utveckla skonsammare sätt att behandla 
patienterna. En utmaning är att ha patient-
specifika implantat vid akutsituation. Det be-
hövs även ett navigationssystem oberoende 
av röntgenstrålar för att skydda patient och 
vårdpersonal mot skadlig röntgenstrålning.

– Jag tror att vi kan ha det tillgängligt redan 
inom fem år, säger Kevin Mani. Det mest 
inspirerande i mitt jobb som kliniskt aktiv 
forskare är mötet med patienterna, och att 
utveckla nya och mer effektiva behand-
lingstekniker för att hjälpa dem. Det är ett 
privilegium att få möta och försöka hjälpa 
människor i så allvarliga situationer både på 
kliniken och i forskningen.

– Mötena inom forskargruppen är också 
viktiga. Både kirurgi och forskning som 
vi jobbar med är team-arbeten. Att vi sam-
stämmigt försöker lösa problem och att se 
hur de yngre kollegorna utvecklas och blir 
självständiga kliniker och forskare är oer-
hört givande, avslutar Kevin Mani.

Info Express
Källa: Cecilia Yates-Uppsala universitet

Bild av: Kelvinsong/Wikimedia Commons
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Foton, internet 
och immateriella 
rättigheter
■ Frågan om immateriella rättigheter och 
samtycke för användningen av bilder bland 
de som exempelvis laddas upp på sociala 
medier blir allmänt komplex. Med ett utbud 
av appar som ökar, algoritmer som skapas 
och behöver tränas och internetanvändning 
som en viktigare del av vardagen blir denna 
diskussion mer relevant.

Kontroversiella händelser 
Den senaste kontroversiella nyheten 
gällande AI är appen Lensa. Appen har 
funnits på marknaden sedan 2018, men 
har på senare tid kommit ut med en ny 
funktion med syfte att göra om porträtter 
på vanliga bilder till målningar av olika 
slag, något som har kritiserats av vissa 
inom kulturbranschen. Appens syfte var 
att förbättra en tjänst som redan fanns 
tillgänglig inom bildredigering, men har 
anklagats av konstnärer för att masspro-
ducera konst som är identisk med tidigare 
projekt. Många av de nya bilderna som 
har framställts genom appen har spridit 
sig på sociala medier och det har bli-
vit mer populärt att använda sig av och 
ladda ned appen, men det har inte skett 
utan problem. I vissa fall är bilderna som 
producerats nästan kopior av andra konst-
närers målningar och foton, eftersom de 
har kvar signaturer längst ned i hörnen. 
Detta innebär inte nödvändigtvis att pro-
grammet stjäl bilder genom att samla in 
data, utan det kan vara misstag som sker 
när AI lär sig vilka sorters bilder som 
ska framställas genom att följa bestämda 
regler. Företag som Lensa har medvetet 
låtit AI öva på olika sorters konst genom 
att samla in diverse material till datain-
samlingen. Bilderna som samlas in för 
att lära programvaran vad en viss sorts 
konst innebär kan istället råka användas 
av appen som en nästan identisk kopia. 
Detta är någonting som har lyfts fram och 
problematiserats av konstnärer för att det 
enligt de inte är etiskt att konsten riskerar 
att tas från andra, utan vetskap, för att nå-

gonting nästintill identiskt kan publiceras 
på andra platser. Dessutom anser vissa 
konstnärer att det inte är försvarbart att 
utveckla en tjänst som kostar cirka 8 dol-
lar i månaden för att producera ny konst 
regelbundet, med tanke på vad sådana 
tjänster hade kostat att utföras separat 
av människor. Företaget, å andra sidan, 
ser problemet på ett annorlunda sätt och 
menar att appen inte har framställts för att 
ersätta det mänskliga arbetet, utan för att 
underlätta konstproduktionen och fungera 
som ytterligare ett verktyg i konstskapan-
det. Genom att kunna ta fram detaljerade 
bilder av olika slag kan det bli lättare för 
konstnärer som har en idé att kunna visu-
alisera tankar som de har. Dessutom kan 
en bättre funktion sprida konsten till fler 
människor genom att fler tar del av den. 

Det har även förekommit fall där bilder 
som har laddats upp till användares konton 
på sociala medier har använts i experiment 
för att förbättra ansiktsigenkänning. Man 
har då tränat upp AI för att bättre kunna ur-
skilja ansikten och man har främst övat på 
ansikten från bilder som har hämtats från 
internet, utan att informera människorna 
på bilderna om studien. Bilderna har lad-
dats ned och ingått i flera paket som har ta-
gits fram av olika it-företag och sedan sålts 
vidare till universitet och företag för att ge 
program möjlighet att förbättra ansiktsi-
genkänningen. Dilemmat här blir om det 
är etiskt rätt att använda personers bilder 
och om vikten av personlig integritet, om 
dessa system sedan exempelvis kommer 
övervaka människor senare. 

Synen på etik och moral
Den vanliga utgångspunkten är att synen 
på etik och moral varierar mellan olika 
personer och även mellan olika aktörer. 
En del anser att internet är en del av den 
större offentligheten och att alla bilder 
som läggs upp ska kunna ses av alla och 
vara tillgänglig information som alla kan 
ta del av. Enligt denna princip anses man 
redan ha gett samtycke till att bilderna 
granskas om man har laddat upp dem on-
line genom att exempelvis välja att lägga 
ut bilder på ett synligt konto på sociala 
medier. Andra menar istället att internet 
inte längre fyller samma funktion som det 
hade förr och att det i dagsläget uppstår 
nya typer av sociala interaktioner som är 
helt unika och svårt att kunna ta del av i 
verkligheten, till följd av en ökad digita-
lisering. På grund av de förändrade förut-
sättningarna så kan man inte anta att sam-
tycke till att använda de bilderna finns, 
även om de publiceras och är tillgängliga 
online. Detta har lett till olika ståndpunk-
ter som rör immateriella rättigheter. 

Immateriella rättigheter - utmaningar 
och utvecklingen av nya lagar 
Lagstiftningar om upphovsrätt har gjorts 
om med åren för att anpassa sig till digita-
liseringen och de uppdateras kontinuerligt 
för att innefatta den tekniska branschen, 
som är under ständig utveckling.  Enligt 
den svenska lagen ger upphovsrätten 
skydd om verket anses vara “tillräckligt 
originellt” och uppstår från skapandet. 

Ingen tidigare registrering krävs, utan det 
räcker bara med ett originellt verk. Upp-
hovsrätten sträcker sig till filmer, musik, 
litteratur och även bilder. Bilder är speci-
ella eftersom de omfattas av två rättsliga 
skydd: Upphovsrätten och fotografirätten, 
som är en del av de närstående rättighe-
terna. Den ideella rättigheten kan verka 
ibland och innebär att man uppger skapa-
rens namn om verket görs tillgänglig för 
allmänheten, men utan att ändra i verket 
eller på något sätt blanda verket med vad 
som kan tolkas som kränkande inslag. 

Digitaliseringen har på senare tid gjort 
frågan om bilders användning, och i vil-
ket syfte de används, alltmer komplice-
rad. I samband med att internet utvecklas, 
kommer dessa frågor även att förhopp-
ningsvis bli enklare att besvara. 

Bianca M. - Info Express
E: hello@infoexpress.se

Källor: 
“Lensa, The AI portait app, has soared 
in popularity. But many artists question 
the ethics of AI”, NBC News, publicerad 
2022-12-07
“Facial recognition’s ‘dirty little secret’: 
Millions of online photos scraped without 
consent”, NBC News, publicerad 2019-
03-12
“Upphovsrätt”, Patent- och registreringsver-
ket (PRV), senast uppdaterad 2022-11-07

En ny typ av behandling mot alkoholism

Psykologen och professorn Celia 
Morgan, som drev studien, uppgav 
i en intervju med the Guardian att 
människor med alkoholproblem kan 
finna det svårt att börja ta hjälp av te-
rapi, men att ketamin kan hjälpa dessa 
patienter att ta det steget. Ketamin är 
en av de nyare droger som har börjat 
användas för att mildra effekterna av 
depression, PTSD och annan psykisk 
ohälsa i begränsad mäng för forsk-
ningssyfte. I ett experiment värt cirka 
2,4 miljoner pund kommer ketamins 
specifika roll i att behandla allvarlig 
överkonsumtion av alkohol. Denna 
satsning har inträffat efter att man har 
kunnat fastställa olika drogers positi-
va inverkan på behandling av psykisk 
ohälsa. 

Kare (Ketamine for Reduction of Al-
cohol Relapse) har kommit med indi-
kationer som visar att personer med 
allvarliga problem med alkoholkon-
sumtion som får ketamin vid sidan 
om psykologisk behandling via tera-
pisessioner har en större sannolikhet 
att förbli nyktra jämfört med de som 
enbart fick en placebo. Förhoppning-
en med studiens resultat är att kunna 
dra ett säkert samband och tydligt 
kunna bevisa denna effekt för att 
eventuellt kunna behandla andra pa-
tienter. Studier gällande skadlig alko-
holkonsumtion har primärt fokuserat 
på personer som ägnar sig åt socialt 
drickande, medan denna studie inte 
gör det. Denna studie kommer istället 

att rikta in sig på 280 deltagare med 
en skadlig alkoholkonsumtion, vilket 
är gruppen som är mest benägen att 
drabbas av återfall. 

Deltagarna kommer att få två olika 
doser av ketamin. Hälften av deltagar-
na kommer att få tre stycken extrakter 
med en väldigt låg dos på 0.01mg/kg 
över en period från en månad upp till 
två månader, med ett par utbildnings-
tillfällen kring avslappning och de 
skadliga effekterna av alkohol innan 
och efter varje dosering. Morgan upp-
ger vidare att den väldigt låga dosen 
inte förväntas ha någon effekt utan att 
det mestadels användes för att kunna 
ha en kontrollgrupp för placeboeffek-
ten senare. Avslutningsvis skulle del-
tagarna utbildas en sista gång efter att 
studien har tagit slut och få totalt sju 
utbildningstillfällen. Den andra grup-
pen kommer att ges tre extrakter med 
en betydligt högre dos på 0.8mg/kg, 
också tillsammans med sju sessioner 
om skadlig alkoholkonsumtion. Den 
högre dosen kan jämföras med en 

stor rekreationdos. Enligt den tidigare 
forskningen hade folk upplevt väldigt 
ovanliga saker som dissociation och 
andra insikter och uppenbarelser gäl-
lande deras liv. 

Morgan uppgav vidare att dessa upp-
levelser hade kunnat vara användbara 
med att hjälpa deltagare ändra sina 
perspektiv och se sina problem med 
alkoholkonsumtion på ett annat sätt. 
Ketamin har även visat sig ha en po-
sitiv effekt genom att det underlättade 
tillväxten av nya synapser i hjärnan, 
vilket är en effekt som är som mest 
märkbar cirka ett dygn efter att man 
har tagit drogen. “Vi försöker anpas-
sa psykoterapin så att det sker vid ett 
tillfälle där hjärnan faktiskt kan lära 
sig något nytt”, uttryckte professorn. 

Båda deltagargrupper kommer att 
följas upp från tre till sex månader 
och deras alkoholintag kommer att 
mätas via en kombination av själv-
rapportering, alkoholmätare kopplade 
till mobiltelefoner och andra bärbara 
enheter. “Vi letar efter signifikanta 
skillnader i abstinensbesvär vid sex 
månaders tid”, uppgav professorn. 
Morgan betonade att drogen ensamt 
inte antogs hjälpa människor med al-
koholproblem och tillade att studien 
skulle genomföras i säkra och noga 
kontrollerade förhållanden vid sidan 
om terapi. En annan professor vid 
King’s College i London, Mitul Meh-
ta, som själv inte var en del av stu-
dien, var positivt inställd till den. Till 
The Guardian beskrev han följande:
“De tidigare forskningsförsöken mo-
tiverar den större granskningen. Vi 
behöver även motivation till att bättre 
förstå mekanismer av behandlings-
effekten så att patienter som är mest 
benägna att svara kan väljas ut och 
övervakas på ett lämpligt sätt. Genom 
att försiktigt granska dessa mekanis-
mer kan vi också lära oss om de mest 
effektiva sätten att finslipa behand-
lingen i framtiden.”

Bianca M. - Info Express
E: hello@infoexpress.se

Källa:
“Ketamine plus therapy could help 
treat alcoholism”, The Guardian, 
publicerad 2022-12-13

■ Ketamin tillsammans med terapi kan visa sig 
vara en effektiv behandling av problem med 
överkonsumtion av alkohol, enligt en studie vid 
Exeters universitet. 

Bild: Pixabay 

Bild av cottonbro studio/Pexels
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Så kan användningen av biobaserad 
plast i livsmedelsförpackningar öka

Biobaserad plast kan minska negativ mil-
jöpåverkan från livsmedelsförpackningar 
i plast. Genom att använda förnybar rå-
vara reduceras användningen av fossila 
resurser, vilket leder till minskade växt-
husgasutsläpp i förpackningens produk-
tionsfas. Trots det är användningen av 
biobaserad plast låg: cirka en procent av 
all plast på marknaden är idag biobaserad.  

– Vår förhoppning är att resultaten ska 
leda till diskussion och samarbete mellan 
förpackningsindustrin, livsmedelsföreta-
gen och handeln. Finns det sätt att sän-
ka priset på biobaserat material, och hur 
kan långsiktig tillgång för livsmedelsfö-
retagen säkras? Det är en viktig aspekt 
eftersom många företag verkar på en glo-
bal marknad och vill kunna använda en 
biobaserad förpackning i alla relevanta 
länder under en lång tid, säger en av för-
fattarna till studien, Katrin Molina-Besch. 
Hon är tidigare forskare i förpackningslo-
gistik vid Lunds Tekniska Högskola, 
LTH, och idag verksam vid Miljögiraff 
AB.

Hinder och möjligheter för 
biobaserad plast
Intervjustudien pekar ut ett antal hinder 
och möjligheter för att öka användning-
en av biobaserad plast i livsmedelsför-
packningar och omfattar intervjuer med 
förpackningsindustrin, livsmedelsföretag 
och handeln. Hinder omfattar: en oro 
bland företag för att en ökad produktion 
av förnybar råvara kan komma att på-
verka matproduktion, tvivel på den bio-
baserade plastens faktiska miljömässiga 
fördelar, samt att kunder skulle kunna 
bli förvirrade och inte kunna hantera nya 
sorts plaster.

Faktorer som anses kunna öka använd-
ningen är: lägre materialpris, större till-
gång på biobaserad plast över tid och 
bättre teknisk funktionalitet.

I alla tre sektorer föredrog de intervjua-
de företagen biobaserade drop-in plaster. 
Dessa plaster har identisk kemisk struktur 
och därmed också identiska egenskaper 
som fossilbaserade motsvarigheter. Den-
na preferens kan kopplas till företagens 
tekniska krav på plastens funktionalitet i 
maskiner och produktions- och packpro-
cesser, samt att de vill att materialet ska 
kunna ingå i befintliga återvinningssys-
tem. Inga av de intervjuade företagen var 
intresserade av att öka användningen av 
bionedbrytbar plast.

Viktigt med samarbete och diskussion
Enligt Katrin Molina-Besch är resultaten 
intressanta av många anledningar. Inte 
minst mot bakgrund av EU:s plaststrategi, 
och Svensk dagligvaruhandels ambitiösa 
mål för plastförpackningar: 2025 ska alla 
plastförpackningar vara återvinningsbara 
och 2030 ska alla plastförpackningar vara 
gjorda av antingen förnybara eller åter-
vunna råvaror. Hon säger: 

– Studien visar tydligt att alla intervjuade 
företag är positivt inställda till biobaserad 
plast. Det är bra. Däremot är den fak-
tiska användningen av biobaserade för-
packningar fortfarande liten. Genom att 
identifiera hinder och möjligheter vill vi 
uppmuntra till samarbete och diskussion. 
Är de hinder som företagen identifierar 
verkligen hinder, eller upplevs de bara så?

Nya sorts biobaserade polymerer behövs
Hon reflekterar över att det kan finnas för-
delar med att ta fram nya sorters biobase-
rade polymerer eftersom dessa material 
från början kan utvecklas för återvinning. 

– Idag använder nästan alla företag sig av 
samma biobaserad plast, polyeten, PE. 
Merparten importeras från en leverantör 
i Brasilien. Företagen uttryckte dock ett 
stort intresse för biobaserad PE gjord av 
andra förnyelsebara material än brasili-
anskt sockerrör. En öppen fråga är dock 

om PE på lång sikt är ett tillräckligt bra 
material för den cirkulära ekonomin. 
PE fungerar väl i dagens förpacknings-
maskiner och i befintliga återvinnings-
processer men det är inget material som 
har utvecklats för återvinning och därför 
har återvunnet PE oftast en lägre kvalitet 
än nyproducerad PE, säger Katrin Moli-
na-Besch.

Enligt henne finns det därför ett behov av 
mer forskning och utveckling. För fram-
tida biobaserade plaster bör inte bara 
vara utvecklade för att återvinnas med 
bibehållen kvalitet, de bör även vara till-
verkade av restprodukter, eller växter som 
människor inte kan äta, så att produktio-
nen inte konkurrerar med livsmedelsför-
sörjningen.

– För vissa typer av livsmedel skulle det 
också finnas fördelar med att satsa på 
bionedbrytbara plaster, även om intresset 
för närvarande är lågt. Förpackningar till 
exempelvis färsk fisk eller kött skulle i så 
fall kunna slängas tillsammans med ma-
tavfallet istället för att hamna i restavfall 
där de flesta konsumenter slänger dessa 
förpackningar. Vi måste absolut titta mer 
på vilka plaster som behövs för olika sorts 

produkter, säger Katrin Molina-Besch.

Om studien
Studien utforskar förpackningsindustrin, 
livsmedelsindustrin och handelns upp-
fattningar om användningen av biobase-
rad plast i livsmedelsförpackningar. Den 
omfattar intervjuer med 17 olika företag. 
Urvalet baserades dels på företagens stor-
lek och dels på den typ av förpackningar 
som de producerar och använder för att 
kunna förpacka olika livsmedel. Torra, 
kylda och frysta matvaror ställer olika 
krav på plastens funktionalitet. 

Den är framtagen inom ramen för forsk-
ningsprogrammet STEPS, Sustainable 
Plastics and Transition Pathways. Det fi-
nansieras av Mistra, Stiftelsen för miljö-
strategisk forskning.

Ladda ner studien, som är publicerad i 
Sustainable Production and Consump-
tion: Exploring the industrial perspective 
on biobased plastics in food packaging 
applications – Insights from Sweden. 

Info Express
E: hello@infoexpress.se
Källa: Lunds universitet

■ Lägre pris, större tillgång och bättre funktionalitet. 
Detta är de viktigaste faktorerna för att öka använd-
ningen av biobaserad plast i livsmedelsförpackningar 
enligt industrin. En ny studie från Lunds universitet 
sammanfattar 17 svenska företags tankar kring att 
byta ut den fossilbaserade plasten.

Genom att identifiera hinder och möjligheter vill vi uppmuntra till samarbete och diskus-
sion. Är de hinder som företagen identifierar verkligen hinder, eller upplevs de bara så?, 
säger Katrin Molina-Besch. Bild: Pixabay.

EU enas om lagstiftning för att bekämpa global avskogning och 
skogsförstörelse orsakade av produktion och konsumtion i EU

■ Kommissionen välkomnar den preli-
minära politiska överenskommelse som 
just nåtts mellan Europaparlamentet och 
rådet om en EU-förordning om avskog-
ningsfria försörjningskedjor. När den 
nya lagstiftningen väl är antagen och 
träder i kraft kommer ett antal viktiga 
varor som marknadsförs i EU inte 
längre att bidra till avskogning och 
skogsförstörelse i EU eller på andra 
håll i världen. Eftersom EU är en viktig 
ekonomisk aktör och en stor konsument 
av de här råvarorna kommer detta steg 
att bidra till att stoppa en betydan-
de del av den globala avskogningen 
och skogsförstörelsen, vilket i sin tur 
minskar utsläppen av växthusgaser och 
förlusten av biologisk mångfald. Den 
här viktiga överenskommelsen har nåtts 
strax innan konferensen om biologisk 
mångfald (COP15) inleds. Konferensen 
är en milstolpe där naturskyddsmål ska 
fastställas för de kommande årtiondena.

När de nya reglerna träder i kraft kom-
mer alla berörda företag att behöva visa 
strikt tillbörlig aktsamhet när de släp-
per ut vissa varor på EU-marknaden 
eller exporterar dem. Detta gäller palm-
olja, nötkreatur, soja, kaffe, kakao, 
timmer och gummi samt produkter 
som framställs av dem (såsom nötkött, 

möbler eller choklad). De här råvarorna 
har valts ut mot bakgrund av en grundlig 
konsekvensbedömning som identifierat 
dem som den främsta orsaken till av-
skogning eftersom mer skogsmark tas i 
anspråk för att producera dessa råvaror.  

Överenskommelsen kommer endast tolv 
månader efter att kommissionen lade 
fram sitt förslag 2021. Den slutliga ver-
sioner bygger på följande centrala delar 
i kommissionens förslag: bekämpa både 
laglig och olaglig avskogning, strikta 
spårbarhetskrav som kopplar råvarorna 
till det markområde där de producerades 
och ett nationellt riktmärkningssystem.

Nya regler om tillbörlig aktsamhet 
för företag
I den nya förordningen fastställs skärpta 
obligatoriska regler för tillbörlig akt-
samhet för företag som vill släppa ut 
vissa produkter på EU-marknaden eller 
exportera dem. Verksamhetsutövare och 
handlare måste bevisa att produkterna 
både är avskogningsfria (producerade 
på mark som inte har avskogats efter 
den 31 december 2020) och lagliga (i 
överensstämmelse med all relevanta till-
lämplig lagstiftning som gäller i produk-
tionslandet).

Det kommer också att införas krav på att 
företagen ska samla in viss geografisk 
information om det markområde där 
de råvaror som de använder har odlats 
eller fötts upp så att det är möjligt att 
kontrollera om dessa råvaror uppfyller 
kraven. Medlemsländerna måste se till 
att effektiva och avskräckande påföljder 
tillämpas för dem som inte följer regler-
na.

Förteckningen över råvaror som om-
fattas kommer att ses över och uppdate-
ras regelbundet, med beaktande av nya 
uppgifter såsom förändringar i avskog-
ningsmönster.

Kommissionen kommer att använda ett 
riktmärkningssystem för att bedöma 
länder eller delar av länder och vilken 
risknivå de ligger på när det gäller 
avskogning och skogsförstörelse – hög, 
normal eller låg risk – och beaktar då 
även hur skogsmark tas i anspråk för 
att producera de sju råvarorna och de 
produkter som framställs av dem. Fö-
retagens skyldigheter kommer att vara 
avhängig av risknivån. Detta kommer 
också att bli vägledande i EU:s arbete 
med att stoppa avskogningen tillsam-
mans med partnerländerna, samtidigt 
som hänsyn tas till situationen för lokal-

samhällen och ursprungsbefolkningar.

EU kommer att intensifiera sitt en-
gagemang på internationell nivå, både 
bilateralt med producent- och konsu-
mentländer och i relevanta multilatera-
la forum för att se till att den nya lag-
stiftningen får verkan i praktiken och 
för att vid behov bistå producentländer. 
De nya reglerna kommer att leda till att 
utsläppen av växthusgaser och förlusten 
av biologisk mångfald minskar, men de 
kommer också att bidra till att trygga 
försörjningen för miljontals människor, 
däribland ursprungsbefolkningar och 
lokalsamhällen i hela världen, som är 
starkt beroende av skogarnas ekosystem.

Vad händer nu?
Europaparlamentet och rådet måste nu 
formellt anta den nya förordningen inn-
an den kan träda i kraft. När förordning-
en har trätt i kraft har verksamhetsutöva-
re och handlare 18 månader på sig att 
genomföra de nya reglerna. Mikroför-
etag och små företag kommer att ges en 
längre anpassningsperiod och även om-
fattas av andra särskilda bestämmelser.

Bakgrund
Avskogning och skogsförstörelse är 
viktiga drivkrafter bakom klimatföränd-
ringar och förlust av biologisk mångfald 
– vår tids två största miljöutmaningar. 
Enligt FN:s livsmedels- och jordbruks-
organisations (FAO) bedömning har 420 
miljoner hektar skog – ett område som är 
större än hela Europeiska unionen – för-
svunnit till följd av avskogning mellan 
1990 och 2020. När det gäller nettoför-
lusten av areal (skillnaden mellan den 
skogsareal som röjts och den nya yta där 
skog planterats eller återställts) uppskat-
tar FAO att världen förlorade omkring 
178 miljoner hektar skog under samma 
tidsperiod, vilket motsvarar en yta som 
är tre gånger så stor som Frankrike.

Enligt den mellanstatliga panelen för 
klimatförändringars (IPCC) bedömning 
kommer 23 % av de totala antropogena 
utsläppen av växthusgaser (2007–2016) 
från jordbruk, skogsbruk och annan 
markanvändning. Ungefär 11 % av de 
totala utsläppen kommer från skogsbruk 
och annan markanvändning, framför allt 
avskogning, medan återstående 12 % är 
direktutsläpp från jordbruksproduktion, 
som djuruppfödning och gödselmedel.

Info Express
Källa: Europaparlamentet

Image by Picography from Pixabay
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Kommissionen välkomnar överenskommelse 
om minimiskatt för multinationella företag
■ Kommissionen välkomnar den en-
hälliga överenskommelsen som det 
tjeckiska ordförandeskapet informe-
rade om i natt (den 12:e dec. 2022- 
reds. anm.) rörande kommissionens 
förslag till direktiv som ska garantera 
en lägsta effektiv skattesats för stora 
multinationella koncerner. Genom 
den här historiska överenskommelsen 
blir det allt sannolikare att EU är en 
av de första att genomföra OECD:s 
skattereform. Reformen ska leda till 
ett rättvist, transparent och stabilt 
ramverk för bolagsbeskattning.  
Direktivet ska formellt antas genom 
ett skriftligt förfarande av rådet. Det 

innehåller gemensamma regler för 
hur den effektiva skattesatsen på 15 
% ska beräknas så att den tillämpas 
korrekt och enhetligt i hela EU. Mi-
nimiskatten på 15 % har godkänts av 
137 länder.

Reglerna ska tillämpas på multina-
tionella koncerner och storskaliga 
nationella koncerner i EU som har en 
sammanlagd finansiell intäkt på minst 
750 miljoner euro per år. De ska gälla 
alla stora koncerner, såväl inhemska 
som internationella, som har ett mo-
derbolag eller ett dotterbolag i ett EU-
land. Om den lägsta effektiva skatte-

Bostadsmarknaden - Kommer den stora krisen 
eller är det bara en myt?

Internationellt verkar bostadsmarknaden vara ett 
väldigt komplicerat och samtidigt ett väldigt svårlöst 
problem. Trenden i flera länder visar på att det blir 
allt svårare att komma fram till en lösning för hur 
man ska bygga och vilka lösningar som fungerar 
långsiktigt.

I ett nummer av Info Express som 
publicerades i oktober beskrevs för-
sök till att stabilisera hyrorna i Tysk-
land genom att frysa hyror över hela 
Berlin, ett försök som dessvärre inte 
var framgångsrikt. Sedan dess har bo-
stadsmarknaden varit en central del av 
samhällets fokus och det har särskilt 
uppmärksammats på senare tid sedan 
inflationen började synas till, vilket 
påvisar frågans komplexitet. Antalet 
sålda hem har minskat och antalet kö-
pare har inte heller stigit med tanke på 
de begränsade ekonomiska möjlighe-
terna i USA. En artikel från The Wall 
Street Journal redogör för hur stigan-
de räntor bidrog till osäkerhet på bo-
stadsmarknaden. Artikeln beskriver 
även hur fler människor inte vill sälja 
sina hem, såvida de inte tvingas till 
det på grund av allvarliga omständig-
heter som skilsmässor. Prognoserna 

som har presenterats av Wall Street 
Journal är osäkra och oeniga kring 
ämnet framtid. Ingen av dessa kan 
med säkerhet säga hur det kommer 
att se ut längre fram och experter sä-
ger emot varandra. Anledningen till 
varför åsikterna går isär är för att bo-
stadsmarknaden är bunden till andra 
fenomen i samhället som påverkar 
övriga aspekter av ekonomin, ex-
empelvis om inflationen kommer att 
fortsätta stiga, om arbetslösheten sti-
ger framöver eller inte och liknande 
företeelser. 

Vidare understryker en artikel från 
Bloomberg att värdet på svenska bo-
städer och kontorsbyggnader förvän-
tas minska. Stigande räntor och för-
sämrade ekonomiska förutsättningar, 
tillsammans med inflation, har bidra-
git till att den kommersiella mäklar-

branschen beräknas vara hårt pressad, 
enligt artikeln. Kontorsfastigheternas 
värde räknas även sjunka med cirka 
10% genom 2024, medan värdet på 
privata egendomar kan minska ännu 
mer. Med tanke på de sjunkande pri-
serna har fastighetsbranschen numera 
fått påpekandet om att utgöra en all-
varlig risk för den ekonomiska stabi-
liteten, med hänvisning till den nega-
tiva spiralen som har uppstått kring 
fastigheter som har varit till salu och 
den sammanlagda och ett minskat 
värde på egendomarna kan leda till att 
lån följs av förlust för banker. Detta 
antas vara en följd av den stigande 
räntan, vilket begränsar vinsten och 
höjer skuldsättningen. Den påverkar 
även företag som äger egendomar på 
fler sätt, som exempelvis att det på 
sikt leder till att värdet på fastigheter 
anpassas utifrån den stigande räntan, 
vilket riskerar att ändra hela prissätt-
ningen på bostadsmarknaden genom 
att värderingen görs på ett annorlunda 
sätt på grund av nya förutsättningar. 
Det finns även de så kallade stabili-
tetsriskerna som bedöms i förhållan-
de till hushållens skulder och som 
har ökat. Detta orsakas primärt av en 
blandning av energikrisen, hög infla-
tion och stigande räntor, vilket leder 

till att hushållen minskar sin konsum-
tion. Bostadspriserna i Sverige har 
fallit mer de senaste nio månaderna 
än under någon annan period sedan 
början av 90-talet, enligt Bloomberg. 
Detta gäller huvudsakligen priser på 
hus och villor. 

Att försöka förutspå hur bostads-
marknaden kommer att se ut framö-
ver utifrån rådande situation ger inte 
tillförlitliga resultat, men det som 
man tydligt kan se är att bostadsmark-
naden är kopplad till inflationen på 
väldigt komplexa vis. För att kunna 
reda ut problem med bostäderna och 
erbjuda människor en säker och stabil 
bostadsmarknad, måste en stabil eko-
nomi i resten av samhället prioriteras. 

Bianca M. - Info Express

Källor:
“Swedish Property Values to Drop 
on Debt Woes, Ratings Firm Says”, 
Bloomberg, publicerad 2022-12-13
“Swedish Watchdog Says Risks in 
Commercial Property Keeps Rising” 
Bloomberg, publicerad 2022-11-29
“What’s Going On With the Housing 
Market?”, The Wall Street Journal, 
publicerad 2022-12-07
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Experter på kemtvätt och 
reparationer av textil, skinn, 
päls, mocka, väskor sömnad.

satsen inte tillämpas av det land där 
ett dotterbolag är etablerat finns det 
bestämmelser om att det EU-land där 
moderbolaget ligger ska ta ut en extra 
skatt. Direktivet ser dessutom till att 
företag faktiskt beskattas i situationer 
där moderbolaget är beläget utanför 
EU i ett lågskatteland som inte tilläm-
par likvärdiga regler.

Medlemsstaterna måste ha genomfört 
de nya reglerna senast den 31 december 
2023.

Bakgrund
Att införa en global minimiskatt för 

bolag är den ena av två pelare i den 
globala OECD-överenskommelsen 
(”pelare 2”). Den andra är en delvis 
omfördelning av beskattningsrätten 
(”pelare 1”). Genom den sistnämnda 
pelaren sker en anpassning av de in-
ternationella reglerna för hur beskatt-
ningen av vinsterna i de största och 
mest lönsamma multinationella bola-
gen fördelas mellan länder för att ta 
hänsyn till nya affärsmodeller och att 
företag kan bedriva verksamhet utan 
någon fysisk närvaro.

Info Express
Källa: Europaparlamentet

Skånetrafiken tar 
över trafiken till och 
från Köpenhamn
■ Den 11 december 2022 tog Skå-
netrafiken över ansvaret för trafiken 
fram till Köpenhamn H/Österport.

Ansvaret för sträckan Malmö-Öster-
port delas idag mellan Skånetrafiken 
och danska DSB. Övertagandet tillåter 
oss att driva Öresundstågstrafiken som 
en sammanhållen verksamhet, med 
endast ett trafikbolag istället för två.

Vad innebär det för mig som reser 
från Sverige till Danmark?

Övertagandet av trafiken kommer inte 
att påverka dig som reser med Skå-
netrafiken från Sverige till Danmark. 
Skånetrafiken trafikerar sträckan fram 
till Österport i Köpenhamn. Vill man 
sedan åka vidare norrut längs danska 
kustbanan, mot Helsingör, behöver 
man byta till dansk lokaltrafik.
Denna förändring skedde redan i de-
cember 2021.

Vad innebär det för mig som reser 
från Danmark till Sverige?

Skånetrafikens övertagande av trafi-

ken innebär inga stora förändringar 
för dig som reser från Danmark till 
Sverige. Du kan fortfarande använda 
ditt Rejsekort, eller köpa biljett i DS-
B:s och DOT:s försäljningskanaler. 
Du kan också köpa din biljett i Skå-
netrafikens app.

Detta blir nytt:
• Om du blir försenad på din resa mel-
lan Österport och Sverige, ska du vän-
da dig till oss på Skånetrafiken för att 
ansöka om förseningsersättning. DSB 
kommer inte längre hantera dessa 
ärenden.
• Om du tappar bort något på din resa 
mellan Österport och Sverige, ska du 
vända dig till Skånetrafiken. DSB 
kommer inte längre hantera dessa 
ärenden.

Vad innebär förändringen för mig 
som reser med Öresundståg inrikes 
i Danmark, mellan Österport och 
Kastrup?

Du som endast reser med Öresunds-
tåg inrikes i Danmark, på sträckan 
Österport-Kastrup, kommer efter 11 

december att resa med Skånetrafiken 
istället för DSB.
Om du endast reser med Skånetrafiken 
inrikes i Danmark (Österport-Kast-
rup), ska du använda ditt Rejsekort 
eller köpa biljett i DSB:s eller DOT:s 
försäljningskanaler. Det går inte att 
köpa danska inrikesbiljetter hos Skå-
netrafiken.
Om du endast reser med Skånetrafiken 
inrikes i Danmark (Österport-Kast-
rup), är det fortfarande DSB:s priser 
och villkor som gäller för biljetter.

Detta blir också nytt:
Om du blir försenad med ett Öre-
sundståg på din resa mellan Österport 
och Kastrup, ska du vända dig till oss 
på Skånetrafiken för att ansöka om 
förseningsersättning. DSB kommer 
inte längre hantera dessa ärenden.
Om du tappar bort något på ett Öre-
sundståg mellan Österport och Kast-
rup, ska du vända dig till Skånetrafi-
ken. DSB kommer inte längre hantera 
dessa ärenden.

Info Express / Källa: Skånetrafiken

Bild av Lars Dareberg
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MAXUS

Reg.nr. CJA04L, Transportbil - 
Skåp, El, 0 Mil, Automatisk, 2019,   
56kWh, 136HK, 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. EAW57P, Hybrid el/bensin, 
Ar 2019, Kombi Hybrid E-CVT 
187hk,  Titanium BUSINESS, 
Automatisk, 2412 MIL.
Pris: 279.900 SEK
Telefon: 040-388.023
E: provkm@hedbergs.se
W: www.hedbergs.se

FORD MONDEO

Reg. nr. QSU636, 2022, Hyundai 
Santa Fe 1.6 HEV 230 6AT 4WD 7 
sits Advanced, Automatisk, 
Pris: 607.700 SEK
Telefon: 040-55 26 40
E: info@mmcmalmo.se
W: www.mmcmalmo.se

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

FORD

SUV, 2.0 TDCI BI-TURBO AWD 
POWERSHIFT EURO 6 210HK, 
Diesel, Automatisk, Fyrhjulsdrift... .
Pris: 289.900 SEK
Telefon: 040-388.023
E: provkm@hedbergs.se
W: www.hedbergs.se

FORD EDGE

Reg.nr. LJA10E, Elhybrid el/bensin, 
Automatisk, 4013 MIL, 187 hk, 
Svart, Euro 6... .
Pris: 279.900 SEK
Telefon: 040-388.023
E: provkm@hedbergs.se
W: www.hedbergs.se

FORD MONDEO
BISINESS KOMBI HYBRID

Reg.nr EOH26W, Diesel, SUV
Automatisk, 6 506 MIL, Svart, Euro 
6, Drag, 238HK ... .
Pris: 369.900 SEK
Telefon: 040-388.023
E: provkm@hedbergs.se
W: www.hedbergs.se

FORD EDGE ST-LINE 2.0 
ECOBLUE 238HK  AWD DRAG

Reg.nr.DJO250, 190HK AWD, 
5835 MIL, Automatisk, Bränsle: 
Diesel, 150HK, Färg: Blå... 
Pris: 344.900 SEK
Telefon: 040-388.230
E: provkm@hedbergs.se
W: www.hedbergs.se

FORD S-MAX
TITANIUM 2.0 ECOBLUE

Reg.nr. UBE77U, Elhybrid, Kombi,  
Automatisk, 2543 MIL, Svart, Euro 
6, 187 HK, 2020 ... .
Pris: 299.900 SEK
Telefon: 040-388.023
E: provkm@hedbergs.se
W: www.hedbergs.se

FORD MONDEO
BUSINESS HGV 2.0 HYBRID

Reg.nr ZLT216, Elhybrid, Kombi, 
2021 , Automatisk, 1046 MIL, 
187HK, Blå, Euro 6,  ... .
Pris: 334.900 SEK
Telefon: 040-388.023
E: provkm@hedbergs.se
W: www.hedbergs.se

FORD MONDEO  HYBRID 
E-CVT ST-LINE BUSINESS

Reg.nr. RAN945, SUV, Bensin, 
Manuell, 6135 MIL, Svart, 2018, 
150HK, Euro 6, ... .
Pris: 159.900 SEK
Telefon: 040-388.023
E: provkm@hedbergs.se
W: www.hedbergs.se

FORD KUGA
TREND 1.5 ECOBOOST 150HK

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 MYJ93L, Hybrid el/bensin, 
Kombi, 2019 , Automatisk, 2016 MIL, 
187hk, Ruby Red, Dragkrok... 
Pris: 279.900 SEK
Telefon: 040-388.023
E: provkm@hedbergs.se
W: www.hedbergs.se

FORD MONDEO E-CVT
BUSINESS KOMBI HYBRID 

Reg.nr. PHA43T, Diesel, 1680 mil, 
Automatisk, 2021, GLC, AMG Line 
interiör, ... . 
Pris: 499.900 SEK
Telefon: 040-55.26.40
E: info@mmcmalmo.se
W: www.mmcmalmo.se

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

Maxus Euniq6 SUV 
Exclusive Paket 100% EL

Reg.nr. EAM67X, 7-sits, Automatisk, 
0 MIL, 2022, 177HK 100% EL, Svart 
Euniq - Exclusive paket... .
Pris: 529.900 SEK
Tel: 040-55 26 40
E: info@mmcmalmo.se
W: www.mmcmalmo.se

Reg.nr. RMZ45E, 2022, Transport-
fordon, 40 mil, El, Automatisk, 
Tjänstevikt 3500 kg, ... .
Pris: 800.850 SEK
Telefon: 040-388.023
E: provkm@hedbergs.se
W: www.hedbergs.se

FORD E-TRANSIT350 
COMFORT 184HK DEMOBIL

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. SZP96H, 20 mil, SUV, 2022, 
Hybrid el/ bensin, Automatisk, 2360 cc
Gråmetallic... . 
Pris: 489.900 SEK
Telefon: 040-55.26.40
E: info@mmcmalmo.se
W: www.mmcmalmo.se

Mitsubishi Eclipse Cross 
PHEV BUSINESS 2.4 4WD

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

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:
Måndag-Torsdag  06.30 -17.40

Fredag       06.30- 14.10
Lördag - Söndag   Stängt

Öppettider(reception):
Måndag - Torsdag   11.00 - 17.00
Fredag                     11.00 - 15.00
Lördag - Söndag     Stängt

Körtider:
Måndag-Torsdag  06.30 -17.40

Fredag       06.30- 14.10
Lördag - Söndag   Stängt

Öppettider(reception):
Måndag - Torsdag   11.00 - 16.30
Fredag                     11.00 - 15.00
Lördag - Söndag     Stängt

Körtider:
Måndag-Torsdag  08.00 -18.00

Fredag       08.00- 14.10
Lördag - Söndag   Stängt

HYUNDAI

Reg. nr. FYH69A, 1875 mil, SUV, 
2021, Hybrid el/bensin, Automatisk, 
2360 cc, White Diamond... . 
Pris: 449.000 SEK
Telefon: 040-55.26.40
E: info@mmcmalmo.se
W: www.mmcmalmo.se

Mitsubishi Eclipse CROSS 
PHEV BUSINESS 2.4 4WD

Till alla som firar jul 
önskar Info Express 
en Riktigt God Jul!

Info Express önskar alla 
ett Riktigt Gott Nytt ÅR!

Han har förtroende 
för AI – och ser risker 
■ Vad händer om du blir diskriminerad av en 
AI? Framtiden kommer innebära att algoritmer 
fattar allt fler beslut – både på gott och på ont. 
Magnus Strands forskning handlar om att hantera 
risker med den nya tekniken och se till så att det 
blir tydligt vem som har ansvaret om det går fel.

Inom finansvärlden har använd-
ningen av olika sorters algoritmer 
blivit allt vanligare. Den största 
delen av värdepappershandeln 
görs av algoritmer. Det är alltså 
inte människor som köper och 
säljer, utan hela 80 procent av alla 
aktieaffärer på börsen sker algorit-
miskt. När du ansöker om ett lån 
är det en dator som räknar ut din 
kreditvärdighet och om du vill få 
rådgivning av banken kring hur 
du ska placera dina pengar, kan 
du få det av en robot.

– Det finns både för- och nackde-
lar med den här utvecklingen. Det 
blir svårare att argumentera emot 
ett råd eller ett beslut som ges av 
en robot. Många gånger är det 
också osynligt för kunden att det 
är en algoritm som ligger bakom 
ett råd, säger Magnus Strand som 
är jurist och universitetslektor vid 
företagsekonomiska institutionen. 

Han håller just nu på med flera 
forskningsprojekt som rör hur 
man ska förhålla sig till den här 
nya utvecklingen i finansvärlden. 
Det handlar till exempel om att 
identifiera och hantera risker för-
enade med den ökade använd-
ningen av AI-lösningar. Vad hän-
der när det går fel?

Risk för diskriminering och 
aktieras
Att ge en AI för mycket ansvar 
är inte helt riskfritt. Det finns fle-
ra exempel på att algoritmer som 
handlar med värdepapper har 
missförstått något på marknaden 
vilket fått till följd att aktiekurser 
rasat. Vissa daytraders har också 
lärt sig att manipulera algoritmer-
na som håller på med aktiehandel. 

Är det då säkert att låta en AI skö-
ta ens aktieportfölj? Och vems fel 
är det om den minskar i värde?

En annan risk skulle kunna vara 
att människor blir diskriminerade 
när de söker lån. Att de till exem-
pel anses vara mindre kreditvä-
rdiga för att AI:n räknar in vissa 
faktorer i deras bakgrund.

– Vad händer om AI:n identifierar 
att du varit sjuk en längre period? 
Sjukdom faller inte in under dis-
krimineringslagstiftningen.

Att driva en rättslig process i så-
dana fall försvåras också ytterliga-
re av att det är så komplicerat att 
förklara vad som händer i en AI. 
Att bevisa varför någon handlade 
på ett visst sätt är ofta centralt i en 
rättegång. Men det är inte lika lätt 
när den handlande är en AI.

Magnus Strand berättar att det 
finns exempel på rättsfall där 
domstolar har beordrat företag 
som använt AI att lämna ut pro-
grammeringskoden som ”bevis” 
– något som för de allra flesta är 
helt omöjligt att tolka.

– Inom EU håller man nu på att 
titta hur man kan införa lättnader 
i bevisfrågan för att komma runt 
den här svårigheten.

Lagstiftning ställer krav på 
mänskliga beslut
Fler nya lagar diskuteras inom 
EU. Bland annat vill man ställa 
krav på att företag som använder 
sig av chattbotar måste göra det 
tydligt för användaren. Det finns 
också lagförslag som syftar till att 
reglera vilka beslut en AI får fatta. 

– Som i fallet med kreditvärde-
ringar till exempel. Där ska man 
kunna säga att jag vill få en be-
dömning av en människa. Algo-
ritmen ska inte ensam kunna ta ett 
beslut. 

Enligt Magnus Strand är det vik-
tigt för EU att ligga i framkanten 
av den tekniska utvecklingen. 
Samtidigt är det prioriterat av EU 
att den AI-teknik som utvecklas är 
värd människors förtroende och 
inte är alltför riskabel.

AI kan kräva nya kontrollinstanser
Magnus Strands kommande 
forskning innehåller också en del 
filosofiska element. Han ska till 
exempel forska kring vilka lagar 
och samhällsinstitutioner som kan 
tänkas behövas på lång sikt, i en 
framtid där AI blir en allt mer in-
tegrerad del av vår vardag. 

– Min ingång är att ta reda på hur 
vi skapar framtidens politiska och 

rättsliga ramverk, som kan följa 
med i en framtid som är oviss.

För att konkretisera frågeställ-
ningen exemplifierar han med 
den kontrollapparat som vuxit 
fram kring vårt användande av 
bilar. Vi måste ta körkort, besikta 
bilen årligen och se till att den är 
försäkrad – det finns en rad sam-
hällsinstitutioner på plats för att 
minimera riskerna med vår fram-
fart på vägarna.

– Kommer det finnas liknande 
strukturer som kontrollerar våra 
olika AI-system i framtiden? Ge-
nom forskningen hoppas jag kun-
na bidra till att skapa en bild av de 
risker som finns och hur ansvars-
frågan bör hanteras i förhållande 
till den nya tekniken. 

Info Express
E: hello@infoexpress.se

Källa: Uppsala universitet/
Sandra Gunnarsson
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Bild av Pavel Danilyuk-Pexels
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495:- (Ord. pris 650:-)

475:- (Ord. pris 595:-)


