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FÖRMIDDAG:
Mestadels  
soligt. Svag 
vind. -2 till -3 
grader.

EFTERMIDDAG: 
Mestadels sol. 
Svag vind.  -8 
till -4 grader.

16 mars 2018

Josefin Johansson 
om premiären av 
Smartare än en 
femteklassre
och att gå från 
indie till folklig

SIDAN 8

Göteborgare anpassar 
sig efter kriminella
– Ny rapport från Brottsförebyggande Rådet visar 
att fler känner sig otrygga i utsatta områden

Vill locka fler kvinnor
till teknikbranschen
I dagarna hålls Underhållsmässan på 
Svenska Mässan. Anna Jarvö jobbar för 
att inspirera fler kvinnor att söka sig till 
det mansdominerade teknik- och
industribranscen. Enligt henne går 
utvecklingen åt rätt håll, men det finns 
mycket kvar att göra. SIDA 2 – 3

Bidrag för ökad 
integration

Vasabrobygge
blir försenat

Inför Blåvitts
möte med BP
Efter Blåvitts uttåg ur 
Svenska cupen väntar 
ikväll träningsmatch mot 
BP. För tränare Poya As-
baghi är det en möjlighet 
att fortsätta slipa detaljerna 
inför den allsvenska pre-
miären. 
– Viktigt att vi utvecklar 
vårt spel och gör en bra 
match, än att vi får med oss 
ett bra resultat men spelar 
dåligt, säger Poya Asbaghi.

SIDAN 6 

Efter många problem och 
förseningar under arbetet 
med den nya Vasabron så 
avslutar nu trafikkontoret 
samarbetet med de som 
hittills har haft i uppdrag 
att bygga bron. Fokus ligger 
nu på att hitta en ny entre-
prnör som kan få klart bron 
så fort som möjligt.

SIDAN 4 

Enligt en ny undersökning 
från Brottsförebyggande Rådet 
så känner sig boende i socialt 
utsatta områden otryggare än i 
andra urbana miljöer.  Förtro-

endet för polis och ordnings-
makt är också lägre än på an-
dra platser.

I Göteborg klassas nio 
stads-delar som socialt utsat-

ta - däribland Biskopsgården,  
Hjällbo, Bergsjön, Hammar-
kullen och Tynnered. Enligt 
Brå:s utredare Fredrik Mark-
lund så tycker många i de ut-

satta områdena att polisen på 
dessa platser borde använda 
sig av hårdare metoder mot de 
kriminella.

SIDAN 2-3

Göteborg får tillsammans 
med 32 andra kommuner 
dela på ett bidrag på 20 
miljoner i syfte att bekäm-
pa segregrationen. Detta 
meddelade regeringen idag 
under en presskonferens i 
Linköping. Pengarna ska 
bland annat gå till socialt 
arbete och övervaknings-
kameror.

–  Vi måste vara kom- 
promisslösa mot brottens 
orsaker, sade statsminister 
Stefan Löfven under press-
konferensen.

SIDAN 4
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CENTRUM: Industribranschen 
genomgår en stor förändring. 
Men fortfarande lockar yrkena 
främst män. Just nu pågår
Underhållsmässan i Göteborg, 
och ett av arrangörernas mål 
är att locka fler unga kvinnor 
till att ta sig in i branschen. 

Underhållsmässan hålls på 
Svenska mässan i Göteborg. Det 
är Europas största mässa inom 
underhåll och den fortsätter 
att växa. I år lockades hela 333 
olika utställare, en ökning med 
60 företag i jämförelse med se-
nast den hölls 2016. 
 
MEN BLAND DEN stora mäng-
den utställare och besökare är 
fortfarande majoriteten män. 
Teknik och industribranschen 
är historiskt sett mansdomine-

rad, men nu vill mässan upp-
märksamma yrkena mer för 
unga kvinnor. I tisdags anord-
nades en nätverksträff där en 
panel bjöds in för att inspirera, 
och för att diskutera hur det 
är att vara kvinna inom bran-
schen.

– Av en slump började förra 
årets mässa på internationella 
kvinnodagen, och det ville  vi 
uppmärksamma. Så vi släng-
de ihop en nätverksträff som 
blev väldigt uppskattad, så det 
ville vi göra igen, säger Anna 
Jarnö, affärsanvarig på Svenska 
Mässan.

Det är idag få unga som väl-
jer att jobba inom industrin. 
Särskilt underskott är det bland 
kvinnor. Enligt Anna Jarnö 
handlar det mycket om att 
försöka förändra branschens 

rykte, och uppmärksamma hur 
bred den är, särskilt nu genom 
digitaliseringen.

– Många unga har idag ing-
en bild av hur yrkena inom in-
dustrin ser ut. Den gamla bil-
den av att jobben är brötiga och 
smutsiga lever till stor del kvar. 
Men branschen har genomgått 
en stor förändring och är idag 
högteknologisk, säger hon. 

ARRANGÖRERNA TILL utveck-
lingsmässan upplever att de 
har ett ansvar. Genom att vara 
en så stor mötesplats för bran-
schen har de möjlighet att visa 
den från en annan sida. Under 
nätverksträffen var det fem 
framstående kvinnor inom in-
dustribranschen som var på 
plats för att ge besökarna sitt 
perspektiv, och visa variatio-
nen som finns inom de olika 
yrkena. 

– I industribranschen finns 
det idag väldigt stora möjlig- 
heter som vi vill upplysa om, 
för alla såklart, men gärna för 
kvinnor som är intresserade, 
säger hon.

Anna Jarnö känner att ut-
vecklingen går åt rätt håll. Att 
fler kvinnor väljer att söka sig 
till tekniska yrken. Men det 
finns fortfarande en problema-
tik i att utbildningarna för den 
här typen av yrken fortfarande 
har svårt att locka till sig tjejer. 
Detta mycket på grund av det 
fortfarande ses som ett väldigt 
mansdominerat arbetsområde.

– Jag har en dotter, som nu 
ska välja gymnasieprogram.
Hon är intresserad av yrken 
inom teknik, men känner att 
hon inte skulle trivas under ut-
bildningen rent socialt, baserat 
på bilden hon fått av denna typ 
av program, säger hon.

MEN GENOM digitaliseringen 
av samhället bildas ett intresse 
av teknik i allt tidigare ålder. 
Mässan fick idag besök av en 
grupp förstaårselever. Ett un-
dantag från den 16-årsgräns 
som Underhållsmässan annars 
har. Där fick de ta del av mäss-

BRÅ: Fler känner sig otrygga i socialt        utsatta områden
Enligt polisen är nio stads-
delar i Göteborg så kallade 
utsatta områden. Igår släppte 
Brottsförebyggande Rådet, 
Brå, en undersökning som 
påvisar att personer i utsatta 
områden känner sig otrygga 
och i högre utsträckning an-
passar sig efter kriminella.

Med utsatta områden menas 
platser med social problematik 
och hög kriminell närvaro. På 
Polisens lista över utsatta om-
råden förekommer nio Göte- 
borgsområden, varav sju klas-
sas som särskilt utsatta – däri-

bland Biskopsgården, Bergsjön, 
Hammarkullen och Tynnered.

 
IGÅR SLÄPPTE Brå en rapport 
som visar att förtroendet för 
polisen och ordningsmakten 
i utsatta områden är lägre än 
i andra urbana miljöer och att 
invånarna i högre utsträckning 
känner sig otrygga.

Fredrik Marklund, utredare 
på Brå, menar i ett pressmed-
delande att det i de utsatta om-
rådena är svårt för polisen att 
bygga förtroende.

– Vissa boende, särskilt de 
äldre, tycker att polisen är för 

slapphänt och borde använda 
lite hårdare tag mot de krimi-
nella. Yngre, främst män, upp-
lever att de inte blir behand-

lade med respekt, att de blir 
kontrollerade i onödan och att 
polisen är orättvis, säger Fred-
rik Marklund.

Vill locka fler kvinnor  

Anna Jarnö, affärsansvarig på Svenska Mässan. FOTO: Love Olsson

– Underhållsmässan arbetar aktivt 
för att göra yrket attraktivt för unga

Bergsjön - ett av Göteborgs utsatta områden  BILD: TT

En kvinna har körts i ambu-
lans till sjukhus efter att ha 
blivit påkörd på Berzeliigatan i 
centrala Göteborg. SOS larma-
des klockan 10.11 igår förmid-
dag. Kvinnans tillstånd var 
vid medvetande under färden 
till sjukhuset och läget upp-
skattades vara stabilt.

Viktor Nordblad

Allvarlig trafik- 
olycka i centrum

Det är betydligt fler än vad 
man trodde som var med i 
CSN bluffen som började utre-
das för drygt ett år sedan. Det 
handlar om totalt ett hund-
ratal involverade som har på 
olika sätt blivit lurade på sina 
CSN lån och bidrag, och det 
handlar om ett mångmiljon 
belopp. 

Enligt åklagare så har det 
skett via bland annat pen-
ningtvättsbrott, bidragsbrott 
och grovt bedrägeri. Fem av 
männen som sitter åtalade har 
även tidigare varit frihetsbe-
rövade.

Oscar Lindberg

Flera åtalade för
CSN-bedrägeri

 BILD: TT

Hamnarbetarförbundets fö-
reträdare mister sin möjlighet 
till fackligt arbete, då Sveriges 
Hamnar skärper tonen mot 
det självständiga fackförbun-
det.

En ny dom som Arbets-
domstolen fastslog i förra må-
naden lyder att APM Termi-
nals i Göteborg inte kommer 
behöva betala lönen för de 
som jobbar med fackligt arbete 
inom Hamnarbetarförbundet.

Majoriteten i Göteborgs 
roro-terminal är med i Hamn-
arbetarförbundet, de omfattar 
cirka 250 stycken.

Oscar Lindberg

Slut med fackligt 
arbete i hamnen

 BILD: TT
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Därför 
luktar 
vattnet
Göteborg: Från 13 till 25 mars 
kan dricksvattnet i Göteborg 
lukta annorlunda, rapporterar 
GT. Det beror på ett leverans-
problem av en kemikalie och 
ett underhållsarbete som ut-
förs tills 25 mars.

Josefin Lundberg Abrahams-
son är avdelningschef för 
dricksvattenproduktion på 
Göteborgs stad och berättar att 
det är främst de södra, västra 
och centrala delarna av Göte-
borg som kan påverkas. 

– Vattnet är inte farligt för 
hälsan på något sätt. Men det 
kan få en förändring i lukten, 
säger Josefin Lundberg Abra-
hamsson.

Den enda skillnaden är att 
det kan lukta från vattenglaset 
när man dricker.

– Råvattentäkten till Lacka-
rebäck kommer från Delsjön så 
det är en naturlig sjölukt. När 
processen går som det ska tar 
vi bort de här lukt- och smak-
ämnena. När vi har planerade 
åtgärder och inte kan göra pre-
cis som vi gör annars så blir 
det en förändring och en större 
andel lukt- och smakstörande 
ämnen följer med.

 På sin hemsida skriver kom-
munen att det hjälper mot luk-
ten och smaken att ställa in 
vatten i kylskåpet. 

 Viktor Nordblad
Göteborg: Regeringen har be-
slutat att Göteborg är en av de 
kommuner som under tio år 
får dela på ett bidrag på om-
kring 20 miljarder kronor för 
att bekämpa segregation.

- Vi måste vara kompro-
misslösa mot brottens orsa-
ker, säger statsminister Stefan 
Löfvén. 

Vid en pressträff i Linköping 
presenterades den långsikti-
ga satsning mot segregation 
som regeringen kom överens 
med vänsterpartiet om i hös-
tas. Satsningen, som ska pågå 
under tio år, omfattar nästan 

20 miljarder kronor. Alla peng-
ar kommer dock inte att gå till 
Göteborg. Bidraget kommer att 
delas med 32 andra kommu-
ner, som alla har områden där 
det finns stora negativa avvik-
ningar från rikssnittet i arbets-
löshet, sysselsättningsgrad och 
utbildningsnivå. 

 Tanken är att pengarna ska 
användas till långsiktiga insat-
ser, som till exempel övervak-
ningskameror, trygghetsvakter 
och socialt arbete. Göteborgs 
stad får själva avgöra vilka åt-
gärder som behövs mest och 
hur pengarna ska användas.

 På frågan vilka sorters in-

satser det är som kan kom-
ma på tal så säger Bengt Arne 
Reinholdsson (S), ordförande i 
de sociala resursutskotten på 
Göteborgs stad, att han hoppas 
att fokus kan komma att ligga 
på utbildnings- och bostadsin-
satser. 

 — Många nyanlända ung-
domar har svårt att klara sig i 
skolan. Om de ska få en chans 
i livet så måste de få godkända 
betyg och kunna språket. Det 
finns också alltför få bostäder. 
Vi får erbjuda vandrarhems-
platser till barnfamiljer som 
det är nu. 

 Martin Wood

Regeringen satsar 
mot segregation

Regeringens pressträff i Linköping. FOTO:  TT

Göteborg: Entreprenören för 
projekt Vasabron varslar om 
nya förseningar. Nu väljer 
trafikkontoret i Göteborg att 
häva kontraktet.

Bron som binder samman in-
nerstaden och Vasastaden har 
sedan en tid tillbaka stått i 
ombyggnation. Den nya bron 
beräknades stå klar till som-
maren men efter att entrepre-
nören i november förra året 
meddelade förseningar för 
projektet startades diskussio-

ner hur man skulle kunna mi-
nimera förseningarna. Då en-
treprenören fortfarande inte 
kunnat presentera en accep-
tabel tids-och handlingsplan 
väljer därför trafikkontoret att 
häva kontraktet. I ett press-
meddelande från Göteborgs 
stad säger Susanne Hultgren, 
avdelningschef på trafikkon-
toret, att de behöver ta kontroll 
över situationen och se till att 
få bron klar.

 – Vi beklagar att det har bli-
vit så här men när en leverans 

inte fungerar måste vi agera 
för att säker ställa att projektet 
blir klart, säger Susanne Hult-
gren i pressmeddelandet. 

 Trafikkontoret ska gå ut 
med en ny upphandling omgå-
ende och fokus kommer ligga 
på att få Vasabron klar så fort 
som möjligt. Göteborgs Stad 
räknar med att ha en ny en-
treprenör på plats under vå-
ren. Till dess kommer området 
kring bron ses över och säkras. 

 
Mathilda Alveflo

Vid pressträffen presente-
rades även två andra för-
slag för att minska segre-
gationen: en proposition 
om kommunala skolors 
och friskolors ansvar för 
att bryta segregationen 
och ett avtal mellan sta-
ten och Sveriges kommu-
ner och landsting om att 
öppen förskoleverksam-
het ska kombineras med 
språkinlärning för föräld-
rarna. 

Kontraktet hävs - Vasabron försenas ytterligare

 FOTO: Göteborgs stad

 FOTO: TT

REGERINGEN  
FÖRESLÅR OCKSÅ:
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Västra Götaland: Under 2017 
drabbades 160 människor i 
Sverige av sjukdomen. Smitt-
skydd Västra Götaland går nu 
ut med en karta med riskom-
råden och rekommenderar de 
som bor och vistas i riskområ-
den att vaccinera sig mot TBE.

Förutom att helt enkelt und-
vika fästingbett är vaccination 
det enda sättet att vara säker 
från TBE. Risken för att smittas 
varierar beroende på område 
och vistningstid.

 – Om man regelmässigt är 
i områden där det finns myck-
et TBE bör man vaccinera sig, 
men om man bara sitter på Hö-
torget i Stockholm och rullar 
tummarna behövs det inte, sä-
ger Lars Lindquist, professor.

TBE ÄR en virussjukdom som 
kan orsaka inflammation i 
hjärnan eller hjärnhinnorna. 
Oftast handlar det om lindriga 
besvär med feber och huvud-
värk.

 Man får inte glömma att 
TBE-vaccinet inte skyddar mot 
den andra stora fästingsjuk-
domen borrelia. För att skyd-
da sig mot det måste man helt 
enkelt undvika fästingbett, al-
ternativt plocka bort fästingen 
inom 24 timmar.

 Borrelia är ingen anmäls-
pliktig sjukdom, vilket innebär 
att om man får den behöver 
inte det registreras hos Folk-
hälsomyndigheten. Därför är 
det oklart om borrelia också 
har ökat eller inte.

 BARN DRABBAS hårdare än 
vuxna av TBE. Lars Rombo är 
tidigare professor i infektions-
sjukdomar och överläkare. 

 – Hälften av ungarna får 
problem flera år efteråt. Man 

säger att en tredjedel av barnen 
blir helt återställda, en tredje-
del får ospecifika besvär och 
den resterande tredjedelen får 
mer uttalade besvär, säger Lars 
Rombo.

 Därför rekommenderas 
barn att vaccineras från ett års-
ålder.

DET FINNS många teorier om 
varför TBE har ökat. En bygger 
på att klimatet blivit varmare, 
en annan på att rådjuren som 
är fästingars favoritdjur blivit 
fler.

 De flesta som smittas av fäs-
tingar får smittan under peri-
oden maj till augusti. Anled-

ningen är att fästingar kräver 
sex till åtta graders värme för 
att bli aktiva, men det beror 
också på att vi tillbringar mer 
tid utomhus under sommar-
halvåret. 

 Det är framför allt personer 
som vistas i skog och mark, ex-
empelvis sommarstuga eller 
boende på landsbygden som 
behöver vara försiktiga.

Viktor Nordblad

Göteborg: På Fixoteken i Ma-
jorna, Hammarkullen eller 
Bergsjön kommer du från och 
med nästa vecka kunna låna, 
byta och reparera prylar. Allt i 
en hållbar anda.

Till de bemannade Fixotek-lo-
kalerna kan du ta dig om du ex-
empelvis vill låna en skruvdra-
gare eller laga ett klädesplagg. 
Du kan också lämna mindre 
mängder farligt avfall som till 
exempel batterier, sprayburkar, 
färg och lösningsmedel.

Syftet med Fixoteken är att 
minska avfallsmängderna och 
meningen är att produkter som 
annars skulle slängas istället 
kan användas på nytt i någon 
form. Det ska vara lättare att 
laga, låna och byta.

     — Syftet är att det ska öka 
möjligheten att konsumera mer 
hållbart, säger biträdande pro-
jektansvarig Amanda Öster-
lin La Mont och fortsätter. Sen 
handlar det även om att skapa 
sysselsättning.

 Fixoteken är tänkt som ett 

tvåårigt projekt och det är ett 
samarbete mellan bland an-
dra Kretslopp och Vatten, olika 
stadsdelsförvaltningar och Bo-
stadsbolaget.

 Det nya Fixoteket i Majorna 
invigs på måndag, det i Ham-
markullen på tisdag, och det i 
Bergsjön på onsdag. I Ranne-
bergen finns ett Fixotek sedan 
innan och under mars månad 
har det öppet på onsdagar mel-
lan kl 17-19. 

Simon Andersson

Regeringen utser Oscar II:s fort 
till ett statligt byggnadsmin-
ne. Detta efter ett förslag från 
Riksantikvarieämbetet. Bygg-
naden stod färdig 1907 och 
har bevarats mycket bra sedan 
dess. Idag är fortet en viktig 
del av Sveriges historia. 

– De bär berättelser om Sve-
riges försvar i sak och sam-
hällets utveckling i stort. Vi 
vill säkerställa att ett antal av 
dessa anläggningar bevaras 
för eftervärlden, säger kultur- 
och demokratiminister Alice 
Bah Kuhnke i ett pressmedde-
lande. 

 Att fortet utses till ett stat-
ligt byggnadsminne innebär 
att Riksantikvarieämbetet nu 
har ansvar över vård, under-
håll och bevaring.

 Emilia Söderholm

Oscar II:s fort blir
byggnadsminne

Säkerhetsvakter blev larmade 
till en papperskorg på Cen-
tralstationen i Göteborg där en 
man försökte slänga en pitbull. 
Mannen uppgav för vakterna, 
och senare för polisen, att han 
antingen köpt eller lånat hun-
den och sen ångrat sig.

Hunden blev skickad till en 
kennel och polisen har även 
spårat upp den ursprungliga 
ägaren. 

Länsstyrelsen har nu beslu-
tat att hon skulle få tillbaka 
hunden om hon ville, vilket 
hon sa ja till. Mannen som för-
sökte slänga hunden har möj-
lighet att överklaga länstyrel-
sens beslut.

 Oscar Lindberg

Hund i soporna

Regeringen beslutade idag att 
Backa på Hisingen får ett un-
dantag från trängselskatten 
från och med 1 maj. Undan-
taget innebär att bara genom-
fartstrafik kommer beskattas.

 Trängselskatten infördes i 
Göteborg den 1 januari 2013. 
Gränserna för trängselskat-
ten hamnade så att de boende 
i Backa drabbades extra hårt 
även vid lokala resor, till ex-
empel för att åka och handla 
mat eller lämna på dagis. Riks-
dagen beslutade därför hös-
ten 2016 om ett undantag från 
trängselskatt för Backaområ-
det. Det var upp till regeringen 
att besluta när undantaget ska 
träda i kraft.

Backa undantas 
trängselskatten

TT

Laga och återvinn på de nya Fixoteken
 FOTO: TT

 BILD:  Smittskydd Västra Götaland

 FOTO: TT

Rekordmånga fall 
- TBE blir vanligare
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SVERIGE: Brottsförebyggande 
rådet, BRÅ, släppte i tisdags 
en rapport där man kartlagt 
hot och våld inom sporterna 
bandy, basket, fotboll och is-
hockey. Den handlar dels om 
att spelare och domare tra-
kasseras men även att sport-
journalister skräms bort från 
att skriva negativt om vissa 
klubbar.

Rapporten ”Att motverka otill-
låten påverkan inom idrotten” 
är en kunskapsfördjupning 
inom idrotten angående just 
otillåten påverkan. Ett problem 
som finns i hela idrottssverige. 
Men det är inte bara spelare 
som drabbas – även anhöriga, 
domare, ledare, supportrar och 
sportjournalister utsätts, visar 
rapporten. 

 Det sker exempelvis på so-
ciala medier där en spelares 
adress kan läggas ut. På så sätt 
drabbas även familjen. Den 
vanligaste taktiken är att för-
söka skrämma individen. 

– Ja, det handlar ju inte om
att man vill få fram sin me-
ning, eller bilda opinion. Man 
trakasserar, hotar eller använ-
der våld för att skrämma nå-
gon till passivitet, säger Anna 
Jonsson, utredare på BRÅ och 
författare till rapporten.

I RAPPORTEN kan man läsa 
om exempel där hot och våld 
har gått så långt att utsatta 
personer tillslut valt att lämna 
idrotten eller sitt lag helt och 
hållet. Vilket i sin tur gör att 
personerna bakom hoten och 
våldet vinner. 
– Det är viktigt att man lyfter

på locket och vågar prata om
utsattheten. Så att man kan få

stöd och bli kvar inom idrot-
ten. Att man vågar göra sitt ar-
bete på rätt sätt utan att vara 
rädd för påtryckningar och hot 
utifrån, säger Anna Jonsson.

Problemen som träder fram 
i rapporten är inte på något 
sätt unika. Samma tillväga-
gångssätt kan man även hitta 

när det gäller hot mot politiker 
och myndighetspersoner. Det 
förekommer i olika branscher 
och där kan man ta inspiration 
från hur andra arbetat för att 
förebygga det. Försöken att på-
verka är likartade. En person 
riktas in och smutskastas på 
nätet. Skillnaden enligt Anna 
Jonsson är att det är enklare att 
mobilisera inom idrotten.

– En metod vi ser i under-
sökningen är ju just smutskast-
ning på nätet.  Skillnaden inom 
idrotten är att påverkaren kan 
mobilisera så många och till-
sammans kan de utsätta en en-
skild person för påverkan, sä-
ger Anna Jonsson.

DET HAR LÄNGE funnits en 
machokultur inom herreliti-
drott, något som är ett pro-
blem i just sådana här frågor. 
Att inte våga prata om utsatt-
het för att inte visa sig svag är 
något som Riksidrottsförbun-
det lägger stor vikt i att bely-
sa och förändra. I dagarna har 
man tillsammans med Brotts-
offerjouren lanserat en stödlin-
je för att de som blivit utsatta 

för hot, våld och trakasserier 
ska kunna ringa och prata med 
någon om det. Ett viktigt steg i 
utvecklingen enligt Anna Jons-
son.

– Jättebra! I vår undersök-
ning har vi pratat med folk som 
själva tycker att de kan hantera 
situationen, som bedömt att 
personen inte var kapabel till 
att göra det den sa. Andra in-
tervjupersoner har hittat stöd 
i kollegor som de kan dela er-
farenheter med. Men det finns 
också dem som inte fått något 
stöd, då är det jätteviktigt att 
ha någon att prata med. 

 I rapporten finns också en 
del som fungerar som en hand-
bok, som man kan använda om 
man blivit utsatt för trakasse-
rier och våld. Där finns det tips 
och råd på hur man kan gå till-
väga både innan, under och ef-
ter ett påverkansförsök. 

– Slutsatsen vi kommit fram
till är att man måste våga prata 
om det och börja med föränd-
ringsarbetet här och nu. Det är 
nu arbetet börjar, säger Anna 
Jonsson.

Anton Lorentzson

 
  

FOTO: TT

Trakassarier och hot  
vardag inom idrotten

 

I undersökningen ingår 
idrotterna fotboll, ishock-
ey, basket och bandy, och 
då främst funktioner inom 
herridrott på elitnivå.
BRÅ har även undersökt 
sportjournalisters och sup-
porterpolisers utsatthet i 
samband med deras yrkes-
utövning inom idrotten. 

Rapporten baseras på 106 
intervjuer, deltagande ob-
servationer samt en ge-
nomgång av akter från 
Polismyndigheten, Eko-
brottsmyndigheten och 
Skatteverket.

Rapporten Att motverka 
otillåten påverkan inom 
idrotten (Brå 2018:5) finns 
att ta del av på hemsidan 
www.bra.se 

Källa: BRÅ 

FAKTA OM 
RAPPORTEN

Bengaler brinner med mycket hög värme och går inte att släcka eftersom de är avsedda att användas i en nödsituation . FOTO: TT
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PARTILLE: Under helgen på-
går årets stora LAN-party, 
WinterGate. Teknikintresse-
rade från hela Sverige kom-
mer till Partille för att delta. 
Med sömnlösa nätter och liter 
av energidryck skapar det en 
mötesplats för ungdomar att 
träffas någon annanstans än 
över internet.  

Alexander Stahberg, 16, är en 
av de som kommer att delta i 
årets stora LAN-party till hel-
gen. Han känner några av ar-
rangörerna och han har tagit 
ledigt från skolan för att hjäl-
pa till med alla förberedelser-
na. Datorspel är för honom ett 
stort intresse och han brukar 
ofta spela hemma.  

 – Just nu spelar jag mycket 
Battlefield 1. Det är bra när vi 
lär oss om första världskriget i 
skolan, säger han.  

Till helgen ser han verkligen 
framemot att få lära känna fler 
som delar samma intresse som 
han själv har, nämligen data-
spel.

Det är den lokala förening-

en LAN Big Network som står 
bakom eventet. De har tidigare 
arrangerat LAN-fester i Partil-
le och det senaste eventet Sum-
merGate blev en stor succé. Då 
var det drygt 200 som deltog. 
Denna gången förväntas näs-
tan 400 deltagare från hela Sve-
rige komma. 

LAN BIG NETWORK har många 
volontärer. En av dom, Daniel 
Wirdehall, tror att en orsak 
till varför det blir allt mer po-
pulärt med stora LAN-fester 
är på grund av att man satsar 
mer på E-sporten än tidiga-
re och att den idag anses vara 
mer som en faktiskt sport.

 – Den har blivit mer än bara 
ett intresse eller hobby. Innan 
sågs det nog mer som någon-
ting som bara nördar håller på 
med, säger han. 

Eventet riktar sig inte bara 
till E-sportsfantaster utan även 
till de som intresserar sig för 
kreativt skapande i digital 
form. Under helgen arrangeras 
även många aktiviteter uppe 
på scenen. Alltifrån morgon-

gympa och ägg-jakt till toa-
pappersrullning. 

 – Det är viktigt att röra på 
sig när man sitter still så myck-
et. Många av de yngre som 
kommer hit struntar i spelen 
och ägnar sig bara åt aktivite-
terna som vi har, säger Daniel 
Wirdehäll. 

För att ha råd att arrangera 
WinterGate har LAN Big Net-
work, som är en ideell fören-
ing, fått ett stort ekonomiskt 
stöd från både Partille Kom-
mun och Partille arena. Anton 
Ahlström, som är kommuni-
katör hos Partille kommun, ser 
positivt på eventet då det ska-
par en mötesplats för en yngre 
generation. 

 – Tidigare evenemang har 
varit för en äldre generation, 
men vi vill att Partille arena 
ska vara en plats för alla, säger 
han. 

DANIEL WIRDEHÄLL ser att 
det kan finnas en risk för att 
ungdomar som spelar mycket 
datorspel utvecklar ett spelbe-
roende och rör sig  för lite. Där-

för är det enligt honom viktigt 
med moderation och att kom-
binera sitt datorspelande med 
andra aktiviteter. Gör man det 
ser Daniel Wirdehäll bara för-
delar med E-sport.  

 – Man lär sig engelska väl-
digt bra och man blir även bra 
på problemlösning. Dessutom 

kan ungdomar som har svårt 
att få vänner i skolan skapa sig 
ett nätverk på nätet. Det nega-
tiva med det är att man inte 
träffas så ofta i det verkliga li-
vet, och det är just därför det 
är så viktigt med sådana här 
LAN-fester, säger han. 

Emmy Westling

WinterGate intar staden

GÖTEBORG: Efter Blåvitts ut-
tåg ur Svenska cupen väntar 
ikväll träningsmatch mot BP. 
För tränare Poya Asbaghi är 
det en möjlighet att fortsätta 
slipa detaljerna inför den all-
svenska premiären. 

– Statusen i truppen är go 
och bra, säger Poya Asbaghi. 

IFK Göteborg åkte ur cupen 
förra helgen efter förlust mot 
Malmö FF och har inga täv-
lingsmatcher kvar under för-
säsongen. Kvällens match mot 
Brommapojkarna är näst sista 
träningsmatchen innan all-
svenskan drar igång. För IFK 
Göteborg handlar det om att 
få mer kontinuerlig speltid för 

alla spelare och fortsätta jobba 
med de bitar de redan känner 
sig trygga på.  

 Asbaghi förklarar att försva-
ret sett bra ut under försäsong-
en med att det ändå behövs 
finslipa detaljer, både i anfal-
let och defensiven. Även att 
de ska fortsätta trycka på spel-
uppbyggnad och spelet i sista 
tredjedelen.  

 – Klart man vill vara så 
långt fram som möjligt i ut-
vecklingen, men vi är där man 
kan förvänta sig att vi ska vara, 
säger Asbaghi om lagets nuva-
rande form.  

 Han är nöjd med lagets tåla-
mod i speluppbyggnaden och 
att de är mer bekväma med 

bollen nu än de varit tidigare. 
Önskan är att kunna få boll-
innehavet att resultera i fler 
mål, vilket det har varit snålt 
om under försäsongen. Han 
vill även att laget ska få längre 
anfall och mer tryck mot mot-
ståndarnas mål.  

 Kvällens startelva väntas i 
stora drag bli den samma som 
mot MFF. IFK Göteborg plane-
ras använda alla sina sex byten 
för att låta så många som möj-
ligt få speltid.  

 – Viktigare att vi utvecklar 
vårt spel och gör en bra match, 
än att vi får med oss ett bra re-
sultat men spelar dåligt, säger 
Poya Asbaghi.

            Viktoria Berggren 

”Viktigt att vi fortsätter utveckla vårt spel”

Poya Asbaghi under träningen på Bravida.                              FOTO: Viktoria Berggren Poya i samtal med andretränaren Alf Westerberg.                                           FOTO: Viktoria Berggren  

- tack vare ekonomiskt stöd av Partille kommun och Partille Arena

                                  FOTO: TT
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GÖTEBORG: På lördag är det 
säsongspremiär för Smartare 
än en femteklassare – nu med 
komikern Josefin Johansson 
som ny programledare. Efter 
vinsten i På Spåret är Josefin 
Johansson glad men också 
lite nervös, inför att för första 
gången leda ett lekprogram.

I december blev det klart att 
Josefin Johansson tar över som 
programledare för Smartare än en 
femteklassare efter Lasse Kronér. 
Sedan dess har hon utsetts 
till årets komiker på Svenska 
Standupgalan och vunnit På 
Spåret tillsammans med Johar 
Bendjelloul. Och på lördag är 
det premiär för den nya sä-
songen av Smartare än en fem-
teklassare.

– Det är lite nervöst faktiskt, 
i och med att det är ett nytt for-
mat för mig. Men jag är ju van 
vid underhållnings-TV så det 
ska ju bli väldigt kul, säger 
Josefin Johansson.

För att lära känna expert-
panelen tog Josefin Johansson 
med sig femteklassarna på 
bowling för en team building-
övning. Det slutade med att 
Josefin vann.

– Det var en olyckshändelse. 
Jag var ju inte ute efter att vin-
na, det bara blev. Jag har ju hört 
att barn inte direkt älskar att 
förlora, så jag vet inte hur peda- 
gogiskt det var, säger Josefin.

– Men de är ju smarta, gla-
da och trevliga happy-go-luck- 
typer, så det var inga hard 
feelings. Än så länge har de 
inte hämnats på mig, men de 
kanske planerar något i lönn-
dom.

Josefin Johansson gjorde mel-
lan 2011 och 2012 barnprogram-
met Gabba Gabba och har varit 

en av deltagarna i Kändisbarn-
vakten. Och med en lång karriär 
som komiker och skådespelare 
känns hon som klippt och sku-
ren som programledare för 
Smartare än en femteklassare.

– Jag tänker ofta att ”gud vad 
jag är bra” så när de frågade 
kände jag att det passade mig 
perfekt. Mina största intres-
sen är humor och fakta, så det 
känns roligt att få kombinera 
det, säger Josefin.

JOSEFIN ÄR FRÄMST känd 
som stand up-komiker, men 
har även hörts i radio och pod-
casts, skrivit manus och gjort 
musik. I sina egna projekt har 
hon vanligtvis större kontroll 
och inflytande, men känner sig 
ändå bekväm med att nu vara i 
ett sammanhang där det finns 
en på förhand bestämd mall. 

– Begränsningar föder ju 

också kreativitet. Ibland kan 
det vara hämmande att ha helt 
fria händer. Just eftersom det är 
ett så tydligt och satt format så 
har jag ju större frihet att verk-
ligen göra min grej som pro-
gramledare. Fast det hade varit 
skönt med mer tid. Nu blev det 
lite kaosartat, säger Josefin.

I OCH MED segern i På Spåret 
och Smartare än en femteklassa-
re är Josefin Johansson på väg 
att bli folklig. Hon säger själv 
att hon tidigare har varit ”lite 
indie”, men att det bara är till 
fördel att fler känner igen hen-
ne då hon tycker det är kul att 
träffa och prata med nya män-
niskor.

– Rent yrkesmässigt är det 
ingen större skillnad. Jag fort-
sätter att skoja och spexa. Men 
det är ju fler som ser och tyck-
er till om det man gör nu. Alla 

tycker någonting. Men det är ju 
bättre och roligare än att ingen 
tycker någonting, säger Josefin.

PÅ LÖRDAG tävlar komikern Jes-
per Rönndahl, som Josefin har 
jobbat med i humorgruppen 
Rikets Sal, radiopgrammet Pang 
Prego och humorserien Syskonen. 
Likt Josefin har han även vunnit 
På Spåret.

Och visst undrar man, är den 
nuvarande På Spåret-segraren 
verkligen smartare än en femte- 
klassare?

– Efter att ha läst frågorna så 
känner jag att… jag är väl un-
gefär lika smart som en femte-
klassare. Jag är inte smartare, 
men inte heller så mycket dum-
mare. Men så har jag ju också 
facit tillgängligt på mina ma-
nuskort. Det underlättar ju, 
skrattar Josefin.

Linus Kuhlin

I säsongspremiären tävlar Josefins vän och kollega Jesper Rönndahl. FOTO: SVT

Premiär för Josefin Johansson
i Smartare än en femteklassare

Efter På Spåret-vinsten leder Josefin Johansson nu för första gången ett lekprogram i TV. BILD: SVT/Press

JOSEFIN ”JOSEFINITO” JOHANSSON

n Är komiker, programledare, skådespelare, musiker och 
manusförfattare
n Slog igenom i P3-programmet Pang Prego, vilket hon 
gjorde med bland andra Liv Strömquist, Nanna Johans-
son, Jesper Rönndahl och Kringlan Svensson
n Har medverkat som skådespelare eller tävlande i
Robins, Fångarna på fortet, Doobidoo, Så ska det låta, 
Starke man och julkalendern Skägget i brevlådan
n Har poddarna Feminist javisst… men med Emma  
Knyckare Crazy Town med Kringlan Svensson och 
den egna podcasten Josefinito Pod
n Vann tillsammans med Johar Bendjelloul På Spåret 2018
n Blev utsedd till årets kvinnliga komiker på Svenska 
standupgalan 2018

QUIZ:
Är du smartare än 
en femteklassare?
FRÅGA ETT
Vad kallas den grupp 
människor som bodde i 
ett land först?

A: Nationalbefolkning
B: Ursprungsbefolkning
C: Landsbefolkning

FRÅGA TVÅ
Vad heter det manliga 
sagoväsen som spelar fiol 
och lockar tills sig personer 
för att dränka dem i ån?

A: Sjörået 
B: Havsmannen
C: Näcken
 
FRÅGA TRE
3. Från vilket språk
kommer ordet ”emoji”?

A: Svenska 
B: Japanska
C: Franska

FRÅGA FYRA
En uppmaning beskrivs 
med vilken verbform?

A: Presens
B: Futurum
C: Imperativ

FRÅGA FEM
Vilken av dessa städer har 
störst befolkning?

A: Oslo
B: Stockholm
C: Köpenhamn

FRÅGA SEX
Mellan vilka år pågick 
andra världskriget?

A: 1939 – 1945
B: 1937 – 1946
C: 1940 – 1945

FRÅGA SJU
Vad heter Astrid Lindgrens
debutroman?

A: Pippi Långstrump
B: Kerstin och jag
C: Britt-Mari lättar sitt hjärta

FRÅGA ÅTTA
Vad heter ”ananas” på 
engelska?

A: Ananas
B: Anananas
C: Pineapple

FACIT: 1:B, 2:C, 3:B, 4:C, 5:B, 6:1, 7:C, 8:C
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