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Välkommen  
till din bransch!

• NYHET: Just nu pågår tre viktiga för- 
 handlingar för att uppnå EU:s klimatmål.   

• REPORTAGE: Efter kontroverserna –  
 vad händer på Vattenfall?          

• TREND: Kan isländska Carbfix-metoden 
    skingra tvivlen kring koldioxidlagring? 

• KRÖNIKA: Klimatforskaren Björn-Ola Linnér     
    ifrågasätter handeln med utsläppsrätter.

Den här tidningen bevakar 
aktuali teter och trender i 

energi- och miljöbranschen 
och de utmaning ar du som 
jobbar inom området möter. 
Här kan du läsa om  kollegor, 
besöka arbets platser och få 
svar på frågorna som hjälper 

dig att utvecklas. 

En ny rapport visar att branschens könsfördelning är 
ojämn och att utvecklingen stått still sedan 2007. 

Hur ska energibranschen bli mer jämställd?

En mer jämställd 
energibransch
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– En väg är att företagen sätter mål för 
den utveckling de vill se. När man har 
ett tydligt mål att förhålla sig till kan en 
strategi läggas för att nå det. Vi på nät-
verket Kraftkvinnorna har tagit fram en 
lista över kvinnlig kompetens med över 
200 namn på kvinnor som skulle kunna 
vara aktuella vid rekryteringsprocesser. 
Listan är fri att använda av alla och finns 
på www.kraftkvinnorna.se.  

– Många konkurrerar om de få kvin-
nor som väljer teknisk utbildning. Vi 
är aktiva mot högskolorna och tar in 
examensarbetare och trainees för att 
visa på möjligheterna i vårt företag.
Vi jobbar även med branschgemen-
samma ledarskapsprogram. Initiativet 
Kraftkvinnorna har gjort mycket för att 
lyfta förebilder och driva frågan.

Victoria Raft 
Presschef,
Fortum Värme

Per Langer
Vd,
Fortum Sverige

Fakta:  
Vinnovarapporten 

✓ Vinnovas första analys av energi-
branschen gjordes 2013 i serien »Trender 
i Sveriges kunskapsintensiva yreksliv«. 
Den nya rapporten »Energibranschen i 
Sverige fortsätter växa« täcker perioden 
2007–2014 och baseras på 68 500 med-
arbetare på 1 100 företag. 

✓ När det gäller medarbetare och rekry-
teringar går det att se två mönster, dels är 
medelåldern förhållandevis hög och  
andelen 45–49-åringar ökar, dels är köns-
fördelningen ojämn och har dessutom 
stått helt still mellan 2007 och 2014.
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Det kommande året kommer att bli avgörande för 
möjligheterna att nå EU:s klimatmål till 2030. 
Just nu genomförs tre viktiga förhandlingar. 

2016 och 2017 är viktiga år för 
EU:s gemensamma klimatpolitik. 
Flera processer och förhandlingar 
pågår som kan bli avgörande för 

att nå målet på en utsläppsminskning 
om minst 40 procent till 2030, skriver 
regeringen på sin hemsida. Klimatmå-
let, som beslutades av Europeiska rådet 
2014 och var en del av EU:s bidrag till 
klimatavtalet från Paris, bildar till-
sammans med tre mål på energisidan 
»2030-ramverket för klimat och energi« 
och kompletteras av de insatser som 
görs inom Energiunionen. 
 
De tre parallella förhandlingar som 
just nu pågår eller snart ska påbörjas är:

1. Reform av handelssystemet med 
utsläppsrätter för den handlande sektorn 
(EU ETS)

2. En ansvarsfördelning av utsläpps-
minskningar i den icke-handlande 
sektorn (EU ESD)

3. Utsläpp och upptag från markan-
vändning och skogsbruk (LULUCF).

När det gäller handeln med utsläpps-
rätter diskuteras en prishöjning för att 
stärka systemet och höja effekten, och 
reglerna ska förhandlas om. De stora 
knäckfrågorna är hur utsläppsrätterna 

ska utformas för att minska utsläppen 
utan att påverka industrins konkurrens-
kraft, samt hur de finansiella fonderna 
ska hanteras – på vilka områden ska 
pengarna från utsläppsrätterna få inves-
teras?

ESD omfattar de delar av utsläppen 
som inte omfattas av utsläppsrätter, 
såsom transporter, uppvärmning och 
jordbruk. Här ser ansvarsfördelningen 
ut att bli det stora diskussionsämnet, då 
EU-kommissionen förväntas ge varje 
enskild medlemsstat ett utsläppsminsk-
ningsmål på mellan 0 och –40 procent. 
En annan fråga är hur EU behandlar 
stater som faktiskt vill införa åtgärder 
som gör att de når längre än det uppsatta 
målet för hela EU att minska utsläppen 
med 40 procent, men som i dag hindras 
av EU-lagstiftning. 

Även skogsbruket (LULUCF) – där 
Sverige har stora intressen – spelar en 
stor roll inom EU:s klimatpolitik och 
är kanske den del där de geografiska 
skillnaderna är som störst (skog växer 
snabbare i Syd- än i Nordeuropa, till 
exempel). Även här blir utsläppsrätter en 
viktig fråga: kommer exempelvis med-
lemsländerna att få flytta över enheter 
från LULUCF till ESD och vice versa? 

Förhandlingar för 
att nå klimatmål

Vinden i ryggan
Ett vindkraftverk som ryms i rygg- 
säcken? Det kan snart vara verklig-
het. Den danske uppfinnaren Nils 
Ferber har tagit fram ett hopfällbart 
vindkraftverk som bara väger ett 
drygt kilo och lätt kan tas med. Micro 
Wind Turbine, som uppfinningen kal-
las, ger fem megawatt om vindstyr-
kan är fem meter per sekund och ska 
ge tillräckligt mycket el för att kunna 
ladda och driva en mobiltelefon.  

Ett längre klimatkliv
Regeringen utökar och förlänger 
Klimatklivet, stödet för företag, kom-
muner, regioner och organisationer 
som ska investeras i projekt som ska 
ha största möjliga klimatnytta och 
minska växthusgasutsläppen. Stödet 
skulle gälla under åren 2015–18 och 
gälla 1,9 miljarder kronor, men har 
utökats med två år och 100 miljoner 
kronor för 2017 och 2018. 

– Det är viktigt att satsningen 
förlängs så att även projekt som tar 
längre tid att genomföra kan söka 
pengarna, säger klimatminister  
Isabella Lövin.

106
Den 7 augusti i år genererade 

skotska vindkraftverk enligt The 
Independent mer elektricitet än vad 

som behövdes – 106 procent.
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Solceller på papper och plast
Ett par nya projekt utvecklar organiska solceller som 
ska bli enklare, lättare och billigare än solpaneler.

Organiska solceller har varit på 
gång under många år – nu ser 
de ut att slå igenom i större 
skala. Den nya sortens solceller, 

som är gjorda i plast och betydligt lättare 
än de nuvarande panelerna med kisel 
som halvledare, utvecklas på flera håll. 
Vid sidan av den enklare hanteringen 
är de också billigare att producera. 
Problemet har hittills varit att de inte 
varit så effektiva och stabila i jämförelse 
med kiselvarianten och inte producerats 
i någon större skala. 
 
Nu finns det åtminstone ett par projekt 
som har stått för nya genombrott i 
jakten på mer lätthanterliga solceller. 
Det nyligen avslutade EU-finansierade 
Sunflower, där 17 olika partners från 
både forskningen och industrin ingått, 
har tagit fram en tunn genomskinlig 
organisk solcell som kan sättas på egent-

ligen vad som helst – till exempel fönster 
– och skapa energi. 

Nyligen meddelade också forskare på 
Laboratoriet för organisk elektronik vid 
Linköpings universitet att de har tagit 
fram Power paper – ett nytt florstunt 
material med en enastående förmåga 
att lagra energi, som består av nanocel-
lulosa och en ledande plastpolymer. Ma-
terialet påminner om ett plastigt papper, 
forskarna har till och med kunnat vika 
en origami-svan av det, samtidigt som 
det också går att tillverka i större och 
tjockare varianter.

– Tunna filmer som fungerar som 
kondensatorer har funnits tidigare, det 
vi har lyckats med är att tillverka mate-
rialet i tre dimensioner. Vi kan tillverka 
tjocka plattor, säger Xavier Crispin, 
professor i organisk elektronik, i den 
artikel om projektet som publicerats i 
Advanced Science.

»Nu går vattenkraften in i en ny roll, 
nämligen som en möjliggörare för ett 
100 procent förnybart energisystem.« 

Mats Brännström, produktionschef på Vattenfall Vattenkraft AB, kommenterar  
i ett pressmeddelande att företagets samlade vattenkraftsproduktion sedan  

starten 1911 genererat 1 800 TWh (terawattimmar).

…TILL SVANTE AXELSSON, NY 
NATIONELL SAMORDNARE FÖR 
FOSSILFRITT SVERIGE, EFTER 
ATT HA LÄMNAT POSITIONEN 
SOM GENERALSEKRETERARE  
I SVENSKA NATURSKYDDS-
FÖRENINGEN. 

Vilka frågor vill du driva i 
Fossilfritt Sverige?

– Jag har tre olika spår. Det första 
handlar om storytelling. Att skapa 
en berättelse som gör att människor 
förstår varför det här är så viktigt, få 
bort misstänksamheten och rädslan 
för förändringar. Det andra är att 
stödja dem som redan skrivit på för 
Fossilfritt Sverige och hjälpa dem att 
blomma ut ännu snabbare. Det tredje 
är hinderröjning – vilka politiska lös-
ningar måste till för att kunna genom-
föra de förändringar som behövs?
 

Varför är just berättelsen 
så viktig?

– Det handlar om exemplens makt. 
Det finns en rädsla för förändring och 
ibland känns det som att folk är mer 
rädda för medicinen än sjukdomen. 
Kan man berätta att Sverige är bra på 
det här området kan vi i ännu högre 
utsträckning bli en förebild i världen.   

Vilka är de största utma-
ningarna när vi går mot 

ett fossilfritt samhälle?
– På många sätt kommer jag till 
ett dukat bord. Flyget och lastbils-
transporterna blir effektivare. Bland 
persontransporter ser man en ännu 
större förändring. Det har skett en 
rejäl ökning av både biobensin och 
biodiesel, vilket i förlängningen kan 
bli en brygga till utökad elektrifiering. 
Enligt beräkningar kommer elbilen till 
2023 vara billigast. Det går åt rätt håll.  

1

2

3

3
frågor
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VATTENFALLS VÄGVAL
Nuon-affären. Tyskt brunkol. Ekonomiska förluster. Det har 

stormat kring Vattenfall. Hur ska företaget återigen få vinden 
i ryggen? Och hur har kontroverserna påverkat de anställda?   

TEXT Niklas Wahllöf  FOTO Viktor Fremling

REPORTAGE | ENERGI & MILJÖ
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Vattenfalls köp av tyska brun-
kols- och kärnkraftsanlägg-
ningar 2001 skulle bli en fin 
affär för Sverige. Åtta år senare 

skulle förvärvet av holländska kraft- 
bolaget Nuon gå samma väg. 

Men verkligheten ville annat. Såväl 
brunkolen som kärnkraften i Tyskland 
blev en allt hetare potatis. Efter att  
Vattenfall nyligen beslutat sälja verk-
samheten har kritiken styrts om mot 
att bolaget i stället skulle behållit och 
själva avvecklat brunkolsverksamheten.

Parallellt var Nuon-verksamheten 
iskall, det som var Sveriges största kon- 
tantaffär kom att kallas »den sämsta 
svenska affären någonsin« och har åder- 
låtit Vattenfall på åtskilliga miljarder.

Utanpå detta har energipriserna 
sjunkit och ett rejält underskott har 
rapporterats. På bara ett par år har 
mediebilden av Vattenfall gått från  
glad kassako till krisande miljöbov.

Vad händer nu?

Annika Ramsköld, hållbarhetschef 
på Vattenfall, bemöter kritiken mot 
försäljningen av den tyska brunkols-

verksamheten.
– Ett typexempel på att man 

måste ta hela hållbarhetsfrågan  
i beaktande. Tittar man rent 
miljömässigt kanske vi skulle 
behållit och lagt ner verk-
samheten, men då har man 
inte tagit hänsyn till den 
sociala hållbarheten – tusen-
tals människor är sysselsatta 
i industrin och ännu fler är 
beroende av energin som 
produceras där. Sedan kan vi 
inte tala om hur Tyskland ska 
sköta sin energiförsörjning. 
Slutligen det ekonomiska 
perspektivet, vi har ju ett 
ansvar att nå lönsamhet, 
säger hon. 

– Klimat- och utsläppsfrå-
gan är jätteviktig, och vi jobbar 

sedan länge på att ställa om Vatten-
falls portfölj till förnybar energi. Men 

hållbarhetshänsyn är större än bara 
utsläpp, allt från livscykelanalyser för 
alla våra kraftslag och biodiversiteten 

i miljön till sociala och ekonomiska 
aspekter.

Och mitt i all negativ affärsrappor-
tering händer förstås positiva saker på 
Vattenfall. Annika Ramsköld berättar 
om utvecklingen av mindre, lättstyrda 
system.

– Digitaliseringen möjliggör sam-
mankoppling av komponenter, som 
konsument ska du kunna ha en solpanel, 
ett batteri, kanske en värmepump och 
laddningsstolpe för elbilen. Men också 
kunna styra energiåtgången effektivt, 
och ha en så kallad »sharing platform« 
där du kan sälja din egen överproduk-
tion från exempelvis en solpanel. Det 
här kommer starkt nu.

Ni hjälper kunden att bli sin egen 
producent?

– Ja, vi vill stötta kunderna så att de 
själva kan välja hur deras energi ska 
vara hållbar. Förr har det varit stora, 
centraliserade system, i framtiden blir 
det en mix mellan lokala, mindre sy-
stem och de större centrala. Vi kommer 
fortsätta att försörja den storskaliga 
delen men samtidigt möjliggöra för 
kunder att också producera själva. 

Christian Holtz är energimarknads-
konsult på konsultbolaget Sweco Energi- 
guide, han är inne på samma linje när 
det gäller framtidens elproduktion.

– Vi går absolut mot en mer de-
centraliserad elproduktion och fler 
lösningar inom energilagring och efter-
frågeflexibilitet, säger han. Det kommer 

att bli vanligare att privatpersoner äger 
egen elproduktion, som solceller. 

Han tar elbilar som typexempel på 
smartare förbrukning med mindre 
system: Ett växande antal elbilar på 
skulle utgöra ett hot mot elsystemet om 
alla när de kom hem från jobbet satte 
sina bilar på snabbladdning. Men en 
smart lösning gör att laddningen sker 
över natten i stället, då den natio-
nella förbrukningen är låg – då skulle 

elbilarna också ta hand om eventuellt 
elöverskott.

– Säkert kommer det in nya aktörer på 
marknaden som kan erbjuda lös ning ar 
för att bättre optimera kraftsystemet 
utifrån de anläggningar som finns.

Lönsamheten, parallellt med att han-
tera miljömässiga utmaningar, är dock 
den stora nöten att knäcka. 

– I dagsläget talar inte mycket för sti-
gande elpriser de närmsta åren, fortsät-
ter Holtz. Fortfarande styrs mycket av 
priserna på fossila bränslen, då Europas 
elproduktion fortfarande domineras av 
primärt kolkraft. Det har sagts att ett 

framtida högre pris på utsläppsrätter 
skulle kunna öka marginalkostnaden 
för den utsläppstunga kolkraften och på 
så vis dra upp elpriserna, men handels-
systemet för utsläppsrätter präglas av 
ett stort överutbud i spåren av finans-

krisen och för låga utsläppsmål för att 
kunna få upp priset på utsläppsrätter 
markant.

Vad gäller utsläppsfrågan sät-
ter Christian Holtz sitt hopp till den 
gaskraftsflotta som ligger i malpåse 
runtom i Europa: 

– En övergång från kol- till gaskraft 
för att få ner koldioxidutsläppen är 
något många trott på länge, säger han. 
Redan nu ser vi tendenser runt Europa 

ENERGI & MILJÖ | REPORTAGE

»Hållbarhetshänsyn är större  
än bara utsläpp.«
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till att de mest effektiva gaskraftverken 
börjar konkurrera ut de minst effektiva 
kolkraftverken. 

Internt har det inte stormat lika mycket 
på Vattenfall. Johnny Bernhardsson 
– Unionenklubbens vice ordförande – 
vidgår dock att det varit en turbulent 
tid. Oron för sjunkande elpriser och 
eventuella personalkonsekvenser har 
dessutom kombinerats med besked om 
chefsbonusar:

– De låga elpriserna har för alla 
inom energibranschen sänkt värdet på 
tillgångarna, varför ett antal nedskriv-
ningar för att marknadsrelatera tillgång-
arna måste till. Detta får man numera 
lägga i resultaträkningen, vilket ger ett 
negativt resultat för hela verksamheten. 
Alltså ingen bonus för personalen. Men 
samtidigt har verksamhetens operativa 

resultat varit ganska hyggligt. 
Som chefsbonusarna baseras på?
– De allra högsta cheferna är undan-

tagna det här, men annars ja. Medan vi 
tycker att hela personalen ska behandlas 
lika. Klubben har reserverat sig mot detta. 

Johnny Bernhardsson känner ändå 
att stämningen är ganska god.

– Det företaget i övrigt tittar på och 
som innebär viss oro är centrala funktio-
ner som personal, inköp och ekonomi. 

Det har skrivits om 2 000 tjänster?
– Det där blev olyckligt, en tidning 

frågade hur många anställda vi har i de 
här funktionerna och jag svarade cirka 
2 000, men man tittar på vilka delar, om 
några, som kan läggas externt, säger han 
och tillägger att översikten ska vara klar 
kring årsskiftet.

I Sverige är en fortsatt utbyggnad av 

vind- och solkraft trolig, samtidigt som 
kärnkraften minskar. Detta visar sig 
också på Vattenfall. Investeringsbeslut 
för Forsmark och Ringhals har resulterat 
i att Ringhals 1 och 2 måste läggas ned, 
2020 respektive 2019.

– Stort fokus för oss har varit att hitta  
bra lösningar för personalen efter den för 
tidiga nedläggningen, berättar Unio-
nenklubbens nya ordförande Inger 
Strandberg. 

– Det påverkar halva styrkan där, 
men Ringhals tittar på kompetensplan 
och utbildningsinsatser – kompetensen 
måste ju finnas kvar. 

Även Annika Ramsköld menar att 
kompetensen är en central fråga:

– Som bolag måste vi säkra den kom-
petens som speglar alla delar av samhäl-
let, säger hon. Vi är med i 100-klubben 
där vi under en treårsperiod har förbun-
dit oss att erbjuda praktikplats för minst 
100 nyanlända med uppehållstillstånd, 
dessutom jobbar vi med Korta vägen 
för att få in akademiker med utländsk 
bakgrund.

»De låga priserna har sänkt  
värdet på tillgångarna.«

8 INBLICK 

Unionenklubbens Johnny 
Bernhardsson och Inger 

Strandberg tycker stäm-
ningen på Vattenfall är god. 

Trots det yttre trycket. 
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TEXT Daniel Åberg ILLUSTRATION Martin Nicolausson

Koldioxidlagring (CCS) har länge varit ett om-
stritt område. Kritikerna menar bland annat att 
CCS är kostsamt och osäkert, och endast ett alibi 
för att kunna fortsätta använda fossila bränslen. 

Det finns också en oro för att framtida lagringsplatser ska 
läcka ut koldioxiden. Vid konventionell koldioxidlagring 
i sedimentär berggrund utnyttjas hålrum i reservoarer för 
lagringen och det tar tusentals år för koldioxiden att bindas 
med bergarterna. 

Med den isländska Carbfix-metoden – 
som tagits fram i ett gemensamt forsk-
ningsprojekt med Reykjavik Energy, Uni-
versity of Reykjavik, Columbia University 
och franska researchinstitutet CNRS –  
kan detta ändras. 

Jan Kjärstad är forskningsingenjör i energiteknik på 
Chalmers tekniska högskola i Göteborg och positivt inställd 
till den nya metoden, som innebär att koldioxiden mycket 
snabbare kan bindas. 

– Det som gör Carbfix lovande är lagringsmetodiken, 
koldioxiden binds i mineraler i basaltformationer på ett till 
två år och är därefter permanent lagrad, säger Kjärstad.

I experiment har de isländska forskarna kunnat visa 
att hela 96 procent av den koldioxid som inhämtats och 
pumpats in i testområdet i Hellisheidi två år senare hade 
mineraliserats. För att få koldioxiden att binda sig till 

mineralerna krävs dock mycket vatten under högt tryck, 
cirka 25 bar.

– För varje ton koldioxid måste det till tjugo ton vatten. 
Det gör att lagring offshore är mest realistiskt vid använd-
ning av Carbfix-metoden.

Kjärstad menar att koldioxidlagring, som Carbfix, är en 
nödvändighet framöver. Åtminstone så länge drömmen om 
en fossilfri värld är just en dröm.

– Alternativen till fossila bränslen är helt enkelt inte 
tillräckligt bra ännu. Självklart måste vi 
minska och på sikt eliminera behoven av 
fossil energi, men tills vi nått dit måste vi 
ha realistiska metoder för att ta hand om 
de enorma mängder koldioxid som främst 
industri och kraftproduktion skapar.

 
Från regeringshåll ses CCS-teknik som en av pusselbi-
tarna för att nå nettonollutsläpp till år 2045. I Miljömålsbe-
redningens betänkande »En klimat- och luftvårdsstrategi 
för Sverige« nämns CCS som en möjlighet att hantera 
processutsläpp från tunga industrier.

– Energieffektivisering och mer förnybart är huvudspåret 
men vi ska också vara öppna för andra tekniker som kan 
erbjuda hållbara lösningar utan att låsa oss för exakt vilken 
roll specifika tekniker kan komma att spela, säger Elin Kron- 
qvist på Klimatenheten på Miljö- och energidepartementet.

Koldioxid på lager
Kan den nya isländska Carbfix-metoden få tvivlen kring 
koldioxidlagring att försvinna?

»Det som gör  
Carbfix lovande är  
lagringsmetodiken.« 
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»Överskottet av utsläppsrätter kommer att växa  
i takt med genombrottet för förnybar energi.«

Målet är ingenting, vägen är allt, sjöng artisten Rob-
ban Broberg. I poesi och sånger har vi genom åren 
hört otaliga varianter av denna devis. I klimatarbetet 

har vi ofta sett motsatt strategi: målet är allt, vägen är min-
dre väsentlig. Att sätta tak för hur höga utsläppen kan bli, 
samtidigt som man kan lätta på det egna taket genom handel 
med utsläppsrätter har dock varit en misslyckad strategi. Den 
som söker visst fog för klimatoptimism kan studera den stora 
provkarta av klimatåtgärder som nästan alla världens länder 
skickat in till Parismötet. Eller den enorma uppsjö av initiativ 
(över 11 000) som icke-statliga aktörer – städer, företag och 
organisationer – världen över formellt bidrar med till det in-
ternationella klimatarbetet.
 
I Sverige vill miljömålsberedningen minska de svens-
ka nettoutsläppen med 85 procent till år 2045 jäm-
fört med 1990. Att sju partier ställer sig bakom 
detta mål är i sig enastående. Deras förslag 
innehåller flera intressanta idéer om hur vi 
ska ta oss dit inom stadsplanering, byggan-
de, jordbruk och livsmedel, näringspolitik, 
energiproduktion, koldioxidlagring, mate-
rialhantering och transporter, med snabb 
elektrifiering och en kraftig expansion av 
alternativa bränslen, mer godstransporter på 
järnväg och sjöfart samt satsningar på kol-
lektivtrafik, cykel och gång. 

Men beredningen utgår också från att vi 
ska kunna handla oss till utsläppsminsk-

ningar i andra länder. Risken är att det återigen tar bort fokus 
från de grundläggande genomgripande omställningarna mot 
ett koldioxidfritt samhälle. 

Ett exempel på det är regeringens strategi när den såg sig 
tvungen att godkänna Vattenfalls försäljning av sitt brunkol 
till ett tjeckiskt energibolag. Då ville man lovvärt ändå visa 
framfötterna genom att utlova rejäl klimatsatsning. Så vad 
bland alla intressanta förslag till klimatomställning i Sverige 
eller bland fattiga länder satsar man på? Svaret var snudd på 
lika deprimerande som själva brunkolsaffären. Regeringen 
avser att köpa upp och annullera utsläppsrätter för över sex 
miljarder kronor under drygt 20 år. Inte nog med att utsläpps-
rätterna haft en väldigt liten effekt hittills. Överskottet av ut-
släppsrätter kommer att växa i takt med genombrottet för för-

nybar energi. Regeringens satsning bidrar i stort sett 
ingenting till klimatomställningen.  

Så: ambitiösa klimatmål i all ära. Men väl så 
viktigt är att peka ut riktningen och omfatt-

ningen om vad som krävs för att nå fram. Det 
vore därför önskvärt med en tydligare svensk 
position som fastslår att temperaturmålen 
ska uppnås genom en samhällsomställning 
mot ett fossilfritt Sverige där fossilbränsle-
baserad energi snabbt fasas ut samtidigt som 
Sveriges klimatpåverkan utom lands mini-
meras. Då blir det uppenbart att utsläpps-
handeln inte är vad vi ska satsa våra offent-
liga miljarder på.

SLUTORD | ENERGI & MILJÖ

KRÖNIKA

Vägen är allt

Björn-Ola Linnér
Klimatforskare vid 

Linköpings Universitet

Sitt inte still!
KOMPETENS

 2  Kör lite pausgympa. 
Det tar bara någon minut 
att få i gång blodcirkula-

tionen och mjuka upp muskler-
na. Rulla på axlarna, böj dig åt 
olika håll, vrid och luta huvudet 
åt sidorna. Tryck hakan långt 
bak så motverkar du gamnacke. 
Övningarna kommer att lösa 
upp spänningar, förebygga värk 
och göra dig piggare.

 1 Ställ dig upp och rör 
på dig lite minst en gång 
i timmen. För hälsan är 

det lika viktigt att minska 
den stillasittande tiden som 
att börja träna. Bara genom 
att resa på dig oftare kan du 
få stora hälsoeffekter som 
minskat midjemått och  
mindre risk för hjärt kärl-
sjukdomar och diabetes.

 3 Ta en walk-and-
talk utomhus. Prova 
att starta nästa möte 

med en liten promenad där 
ni diskuterar dagens ämne. 
Sedan kan ni fortsätta mötet 
inomhus och skriva ned det 
ni kommit fram till. Att röra 
på sig utomhus gör att stress-
hormonerna går ned och du 
blir mer avslappnad. 

SOFIA ÅHMAN  
är tränings-
expert i tv-
program- 
met »Go' 
kväll« och 
författare  

av boken »Nystart –  
starkare, friskare, pig- 
gare med enkel träning«.

Tre träningstips för kontorsfolk:



KRÖNIKA

FÖRDEL

Nyheter och erbjudanden för just din bransch. 

Har du en LinkedIn-profil som 
sticker ut, skapar intresse och gör 
att du blir hittad? Är du osäker finns 
nu chansen att få feedback på din 
LinkedIn-profil. En bra uppbyggd 
LinkedIn-profil är extra viktigt när du 
aktivt söker jobb eller är öppen för 
att bli handplockad till en ny tjänst, 
eftersom många arbetsgivare och 
rekryteringsföretag kommer att läsa 
din LinkedIn-profil vid en rekrytering.  
Tillsammans med Newstarts erfarna 
karriärcoacher erbjuder Unionen 

just nu granskning av din LinkedIn- 
profil, webinarier och en bokrabatt 
som hjälper dig att sticka ut, skapa 
intresse och bygga ditt personliga  
varumärke på LinkedIn. På kort tid  
får du en övergripande bild av hur  
bra din profil är och vad som behöver  
förbättras för att du ska nå dina mål.

 
Läs mer om LinkedIngranskningen 
på: unionen.se/medlemskapet/ 
medlemsformaner/linkedin- 
granskning

  
Är du intressant  
på LinkedIn?

PROFESSIONELL  
YRKESRÅDGIVNING 
Vet du vilket som är ditt nästa karriär-
steg och hur du tar det? Som medlem i 
Unionen får du 20 minuters kostnadsfri 
telefonrådgivning med en rekryterare 
inom din bransch. Rekryteraren kan 
hjälpa dig med branschspecifika frågor 
som till exempel: »Vilka jobb kan jag söka 
med min kompetens och mina erfaren-
heter?« eller: »Jag vet vad jag vill, men 
vilka kompetenser och erfarenheter 
behöver jag skaffa mig för att nå dit?«

För att bli uppringd, anmäl dig och 
registrera dina uppgifter på  
unionen.workmint.com/ 

Utveckla din karriär. Genom Unionens 
avtal med Diploma Utbildning får du 
kraftig rabatt på onlinebaserade utbild-
ningar från ledande utbildningsbolag. Du 
hittar kurser inom ekonomi, försäljning, 
juridik, kommunikation, kundvård, ledar-
skap och marknadsföring, till priset 595 
kr per utbildning, oavsett tidigare pris. 

Med onlineutbildningar väljer du 
själv när i veckan och på dygnet du vill 
vidareutbilda dig. Du har tillgång till dem 
via dator, läsplatta eller mobil och kan 
pausa och repetera kursen så mycket 
du vill och behöver. När du har genom-
fört utbildningen har du möjlighet att få 
ett diplom som du kan lägga till ditt cv. 
Du hittar mer information på 
unionen.diplomautbildning.se

DIPLOMA UTBILDNING

Engelskspråkiga chefer och rekryterare 
och internationella företag med engelska 
som koncernspråk blir allt vanligare i Sve-
rige. Därför har du nu möjlighet att få ditt 
engelskspråkiga cv riktat till den svenska 
arbetsmarknaden granskat av oss. Vi ser 
över dina ordval och uttryck så du slipper 
onödiga språkliga missar.

Sedan tidigare finns möjlighet för 
medlemmar att kostnadsfritt få sitt 
svenska cv granskat. Sök på »cv-
granskning« på unionen.se för  
att få mer information. 

Vi rättar ditt engelskspråkiga cv
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Läs mer och värva på
www.unionen.se/kompis

Har du en kompis, kollega, affärskontakt eller 
granne som inte är med i Unionen än? Värva 
din kompis så bjuder vi er på en värvnings-
premie respektive välkomstpresent, värde  
100 kr per person. Välj mellan böcker, bad-
handdukar, solcellsladdare, Unionenparaply 
m m – eller att vi istället skänker 100 kr till 
SOS Barnbyar. 

De 3 första månaderna är dessutom gratis 
för den nya medlemmen, värde upp till 675 kr 
eller 1.125 kr (exkl moms) för egenföretagare. 

Erbjudandet gäller när du värvar en 
yrkesverksam eller egenföretagarmedlem 
(inte student- eller pensionärsmedlem).

Värva en kompis. 
Välj varsin premie.

VÄRDE100 KRPER PERSON


