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Välkommen  
till din bransch!

• NYHET: Tillväxtverkets fem globala  
 megatrender för logistik. 

• REPORTAGE: Hur driver DSV Road  
 och transportföretagen på utvecklingen  
 mot elvägar? 

• TREND: Efter förarlösa bilar – står  
 båtarna på tur? Stena Line har svaret. 

• KRÖNIKA: Svenskt Flygs Anna Wilson  
 om ett möte för flygets framtid. 

Den här tidningen bevakar 
aktuali teter och trender i 
transport- och logistik- 

branschen 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. 

Flera bilproducenter börjar nu ta fram ellastbilar och det bedrivs 
också flera experiment med elvägar för tunga transporter. 

När är transportbolagen redo  
att köra ännu mer eldrivet?

Helt eldrivna 
transportbolag

Ansvarig utgivare Tomas Lovén , Unionen Projektansvarig Mikael Sundström mikael.sundstrom@unionen.se
Redaktör Mattias Dahlström mattias.dahlstrom@makeyourmark.se Art Director Markus Hillborg Account Director  
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Tryck Stibo Graphic AS Repro Bildrepro För frågor om innehållet Mikael Sundström inblick@unionen.se

MÅNADENS SNACKIS

Har vi tagit fel  på vilken bransch  du arbetar i?  Byt enkelt genom  att logga in på unionen.se! 

Innehåll 

– Bring har kört med hjälp av el under  
flera år och i dag har vi bytt ut alla 
fordon vi kunnat till elfordon, totalt har 
vi 1 200 fordon som körs på el inom 
koncernen. Bring har som målsättning 
att minska CO2-utsläppen  med 40 
procent tom 2020; då är elbilar en av 
lösningarna.

– DHL kör redan i dag en mängd 
elfordon i flera länder. Krav på elfordon 
i miljözoner måste föregås av tillräcklig 
omställningstid. Vi samarbetar med 
ett flertal aktörer för att testa elfordon 
och elväg i reell produktion.  För-
hoppningsvis kan det bli verklighet 
2017–2018.

– I takt med att teknikutvecklingen 
går framåt innebär det möjligheter för 
oss att skapa ett mer hållbart och ef-
fektivt transportnätverk. Vi har ett par 
initiativ som vi är involverade i för att 
förbereda oss inför framtiden, och min 
personliga åsikt är att framtiden ligger 
inom en femårshorisont.

Catherine  
Löfquist
Miljöchef,  
Bring

Ylva Öhrnell
Miljö- och  
kvalitetschef,  
DHL Freight

Mats Grundius
vd,  
DB Schenker  
Sverige

Bi
ld

: P
et

er
 W

es
tru

p



4 INBLICK 

NYHETER | TRANSPORT & LOGISTIK

Alkobommar ska  
ge nyktra hamnar
Regeringen har gett Trafikverket 
uppdraget att förbereda införandet 
av så kallade alkobommar för nykter-
hetskontroll i hamnar. Tre till fem lämp-
liga hamnar ska undersökas utifrån 
trafikvolym, kostnader, infrastruktur 
och kontrollsituation. En redovisning 
ska lämnas till Näringsdepartementet 
senast 31 oktober.

– Varje år dör 50 personer i alkohol- 
relaterade olyckor. Det är 50 personer 
för mycket. Mot bakgrund av detta är 
dagens beslut mycket viktigt, säger 
infrastrukturminister Anna Johansson. Globaliseringen kommer 

att fortsätta att ha långtgå-
ende effekter på logistiken. 
Trender som urbanisering, 

digitalisering, teknikutveckling och 
förskjutning av den ekonomiska mak-
ten österut är några av de saker som 
tros kunna påverka flödet av varor 
runtom i världen, tillsammans med 
oljepriset, fraktkostnader och ändrade 
kundkrav. Det visar en undersökning 
som Tillväxtverkets tidning Tempo 
har gjort. 

Efter en mångårig utveckling mot 
geografiskt spridda och avancerade 
logistikkedjor, som en följd av bland 
annat olika produktionskostnader 
världen över, tror de experter 
som Tempo intervjuat att pendeln 
kommer att svänga. Ökad risk för 
yttre störningar som naturkatastrofer, 
politiskt omvälvande händelser och  
olika problem med teknik, tillsam- 
mans med ökade löner i tidigare 
låglöneländer, kan göra att produk- 
tionen i framtiden hamnar närmare 
marknaden där varorna säljs. 

– Jag tror att händelser som ask- 
molnet från Island 2010 och jord- 
bävningen i Japan 2011 har gett 
världens tillverkande företag en rejäl 
tankeställare, säger Richard Wilding, 
professor i Supply Chain Strategy  
vid Cranfield School of Management 
till Tempo. 

Att flytta produktionen närmare 
marknaden innebär också att led- 
tiderna blir kortare och att kundernas 
ökade krav på snabb leverans lättare 
kan tillgodoses. 

– Kundernas krav på snabbare 
leveranser är det som främst styr 
logistikbehovet i dag, menar Lars 
Jarmander, logistikdirektör på Orkla 
ASA och tidigare global logistikchef 
för mobiltillverkaren Sony.

Fler än VW har  
höga värden
Efter förra årets stora skandal med 
Volkswagenbilar, där det avslöjades 
att den tyska biljätten ljugit om sina 
dieselbilars utläppsnivåer, börjar nu 
även andra biltillverkare granskas. 
Under 2016 har det franska miljöde-
partementet testat 86 andra diesel-
bilmodeller både i labb och på väg och 
resultatet visar att fler bilproducenter 
än Volkswagen har för höga värden. 
Nästan en tredjedel av de undersökta 
modellerna hade högre utsläpp av 
farliga kväveoxider än vad reglerna 
tillåter och kom från tillverkare som 
Volvo, Fiat, Chrysler, Ford, Mercedes, 
Opel, Nissan, PSA Peugeot Citroën 
och Renault. Bara BMW och Toyota 
klarade testet helt utan anmärkningar. 

Nu blir global logistik 
ännu mer lokal
Ökade yttre hot och kundernas krav på snabba 
leveranser kommer att påverka framtidens 
logistik, enligt en ny undersökning. 

Bara BMW och Toyota klarade testet. 

LOGISTIKENS FEM 
MEGATRENDER
1. Demografisk och social för-
ändring Politisk oro och en globalt 
växande och allt mer konsumerande 
medelklass påverkar logistik och 
globala godsflöden.

2. Ekonomisk maktförskjutning
Den ekonomiska makten förskjuts 
mot Asien, som har merparten av 
världens största containerhamnar. 
Kinas ekonomi får allt större direkt 
påverkan på global ekonomi.

3. Urbanisering
Urbaniseringstakten ökar – över 
hälften av jordens befolkning lever 
nu i städer. Logistiken i och kring 
städer innebär allt större utmaningar 
för transportbranschen globalt.

4. Klimatförändringar och  
begränsade resurser
Minskad miljö- och klimatpåverkan 
och hållbara transportalternativ 
blir allt viktigare. De aspekterna 
finns med i alla delar av transport-
utvecklingen. 

5. Digitalisering
Utvecklingen av teknik inom 
datahantering och informations-
teknik går betydligt snabbare än av 
till exempel fordon. Digitaliseringen 
påverkar logistiken med nya funk-
tioner och möjligheter att följa, 
övervaka och fatta realtidsbeslut.

331  
Så många kilometer i timmen nådde 
Genovation Cars GXE i ett test ny- 

ligen. Världens snabbaste elbil slog 
därmed det tidigare världsrekordet 

med nästan 30 km/h. 
Hamnen i Shanghai är störst.
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Företagen som hjälper svenskar att dela bil med 
varandra blir allt fler. Men än så länge är den 
nya branschen ingen succé. 

Tuff start för företag 
som delar bilar

De senaste åren har allt fler tjäns-
ter dykt upp för dem som vill 
dela bil med andra – ett enkelt 
sätt att kunna utnyttja bilens för-

delar, utan att behöva äga en själv med 
de kostnader och problem som kommer 
med den. Aktörer som Car2Go, Drive-
now, Move About och Volvosatsningen 
Sunfleet (som Transport & Logistik 
skrivit om tidigare) erbjuder kunderna 
bilar som kan hämtas och lämnas på 
parkeringsplatser i flera svenska städer 
och utmanar på så sätt taxi- och hyr- 
bilstjänster.

Nu har DI Digital granskat de olika 
tjänsterna och även om de växer snabbt, 
omsättningen har generellt stigit rejält, 
är det värre med lönsamheten. Inget av 
de företag som DI Digital undersökt går 

med vinst än. Tvärtom – förlusterna är 
ganska omfattande. 

En förklaring är dock att många av fö-
retagen än så länge är relativt nystartade 
och räknat med förlust.

– Siffrorna är i linje med planen. Vi 
ska bli lönsamma på månadsbasis senast 
under 2018, säger till exempel Fredrik 
Ellsäter, vd för DriveNow Sverige, till DI 
Digital.

Närmast att nå svarta siffror är Sun- 
fleet. Det Volvoägda företaget har en 
fordonsflotta på 1000 bilar, varav en 
majoritet är miljöbilar från Volvo Cars, 
och finns i 50 svenska städer. Förlusten 
förra året stannade på 430 000 kronor, 
vilket i sammanhanget och i jämförelse 
med konkurrenterna är en ganska liten 
summa.

Dansk dom kan 
spridas till EU
En dansk dom kan påverka hela 
Europas flygbolag. Det danska flyg- 
bolaget Primera Air förlorade vid 
en rättegång i Höjsteret och blev 
därmed skyldiga ersättning. De två 
fallen, ett fel på vingklaffarna och ett 
bränsleläckage, ledde till förseningar 
på tio timmar och eftersom inga av 
felen räknades som undantagsfall 
dömdes också Primera till att ersätta 
resenärerna, i det första fallet två, 
i det andra tio. Ytterligare 2 000 
liknande tvister väntade på utfallet i 
detta fall och kan nu tas till domstol. 
Domen kan påverka tolkningen av 
EU-förordning 261, som gäller just 
passagerares rättigheter vid försening, 
vilket också skulle göra att den gäller 
för övriga EU-länder.   

Mobila olyckor ses över
2013 införde regeringen ett antal åtgärder som skulle minska olyckorna i trafiken 
som orsakades av användning av mobiltelefoner eller annan kommunikationsutrust-
ning. Nu har Trafikverket fått i uppdrag att utvärdera resultatet. Om de aktuella åtgär-
derna inte anses vara tillräckligt effektiva ska regeländringar eller nya åtgärder, som  
ska vara teknikneutrala för att kunna tillämpas också för framtida teknik, föreslås. 

– Jag ser fram emot en grundlig utvärdering för att se om fler åtgärder behöver sättas in för  
att öka säkerheten på våra vägar än mer, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

DriveNow ska 
bli lönsamma på 
månadsbasis  
senast under 2018. 

Carrie Royle, UPS europeiska  
marknads- och detaljhandelschef,  

till Dagens Industri om logistik- 
undersökningen »UPS Pulse of  
the Omni-channel RetailerPSA  

Peugeot Citroën«. 

»Undersökningen 
bekräftar våra 

erfarenheter med 
flex-shoppare. 

Upptagna kunder 
hämtar sina paket 

när det passar 
dem.«
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Mats Rosén på DSV Road 
tycker elvägar är spännande, 
men ställer sig frågande till  
möjligheterna till utbyggnad.
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Iden då sittande regeringens pro-
position En sammanhållen svensk 
klimat- och energipolitik från 2008 
redogjordes för prioriteringen 

att Sverige bör ha en fordonsflotta 
oberoende av fossila bränslen år 2030. 
Detta som ett steg mot visionen om 
ett Sverige med nollnettoutsläpp av 
växthusgaser år 2050.

Sedan de här uttalade målen först 
föddes har regeringar kommit och gått 
men visionen har bestått, senast förra 
hösten upprepade statsminister Stefan 
Löfven i regeringsförklaringen att 
Sverige fortfarande ska ha en fossilfri 
fordonsflotta 2030.

Dit är det blott fjorton år. Hur ser 
vägen ut?

Personbilstrafiken har redan nått 
en bit, elbilar tar sakta men säkert en 
större del av nybilsförsäljningens kaka. 
Och draghjälp kommer utifrån, länder 
som Norge och Holland diskuterar 
totalförbud för försäljning av fossil- 

drivna personbilar redan 2025.
Det är godstransporterna som är 

den svåra nöten att knäcka.

Järnvägen står för endast cirka 15 
procent av de ton som fraktas inom 
riket, och det tar lång tid och är dyrt 
att bygga ut den. Så det handlar om 
vägtransporter, om lastbilar. Som i  dag 
nästan uteslutande drivs av fossila 
bränslen. Men en elbilslösning som  
för personbilarna, att ett batteri lad-
das, är med dagens teknik inte möjlig 
då det för en lastbil med en aktions-
radie på 100 mil på en tank skulle 
krävas ett batteri i storleksordningen 
trettio–fyrtio ton.

Däremot kan ju el komma från 
annat håll och kontinuerligt under 
körsträckan förse fordonet med kraft. 
Som på en elväg.

– Vi testar nu två olika system för 
elvägar, berättar Anders Berndtsson 
på Trafikverket. Det ena är kontakt-

ledningar i luften där en strömav-
tagare på lastbilens tak leder ström 
ned till en elhybridmotor – ungefär 
som en trådbuss – och en teststräcka 
på E16 utanför Sandviken invigdes i 
somras med pompa och ståt. Det and-
ra systemet är i stället kontaktskenor 
i vägbanan och ligger aningen längre 
fram innan testningen är i full gång. 
Elvägar skulle kunna vara en del av 
lösningen för lastbilen att platsa i ett 
framtida samhälle.

Anders Berndtsson berättar att de 
båda systemen ska testas fram till 
2018. Men då har man i princip bara 
teknisk kunskap. Sådant som kostna-
der för en utbyggnad i större skala, 
hur det skulle finansieras, på vilka vä-
gar det ska implementeras och i vilket 
tempo, måste skaffas på annat håll.

– Parallellt drar vi därför i gång ett 
forskningsprogram där vi ska försöka 
skaffa oss den strategiska kunskapen, 
säger han.

VÄGEN MOT EN  
FOSSILFRI FRAMTID? 

En allt större del av personbilstrafiken är i dag eldriven  
och pilarna för elbilsförsäljningen pekar stadigt uppåt.  
Värre är det med godstransporterna. Kan elvägar vara 

lösningen för att få även lastbilar att köra fossilfritt?  
TEXT Niklas Wahlöf  FOTO Peter Westrup



8 INBLICK 

REPORTAGE | TRANSPORT & LOGISTIK

Om allt faller väl ut, vad är tidshori-
sonten för att elvägar kan börja anläggas 
i någon större utsträckning, om man 
tillåter sig att spekulera?

– Att det fungerar är redan väl verifie-
rat, tekniken finns, och jag skulle kunna 
säga fem år, eller tio. Det kan gå fortare 
och långsammare också, det handlar 
mycket om politisk vilja, säger Anders 
Berndtsson. 

Testprojekten drivs gemensamt av 
Trafikverket, Energimyndigheten och 
Vinnova, myndigheten med uppgift att 
stärka Sveriges innovationskraft och 
främja hållbar tillväxt. 

– Det finns så klart inte ett ensamt 
system som kommer att göra väg-
transporterna fossilfria 2030, säger Filip 

Kjellgren på Vinnova. Det vi vet är att 
det kommer att krävas ny lagstiftning, 
skatter, etcetera. Att till 2030 bygga elvä-
gar över de stora vägstråken, triangeln 
Göteborg–Stockholm–Malmö, och tro 
att alla lastbilar kommer att vara ellastbi-
lar då är inte rimligt. Däremot är en mix 
av el och förnybara bränslen en tänk- 
bar lösning. 

Vad säger transportbranschen? Mats 
Rosén är projektchef på DSV Road, ett 
av de tunga företagen inom godstrans-
porter, och sitter med i referensgrupper 
som diskuterar de här frågorna. Han 
tycker att elvägar är spännande, men 
ställer sig avvaktande till utbyggnads-
möjligheterna och hur fulltäckande de 
kan bli. Det krävs mycket infrastruktur 

och många frågor kring såväl lagstift-
ning som ekonomiska branschincita-
ment ska besvaras, menar han. Framför 
allt befarar han att flexibiliteten är alltför 
begränsad för att det ska bli en riktig hit.

– Att köra 40 mil rakt fram via elstol-
par eller kontaktskenor, visst, det är bra. 
Men oavsett elvägsalternativ så handlar 
det bara om de stora vägsträckorna. Och 
oavsett utbyggnad kommer olika hy-
bridlösningar att krävas, förr eller senare 
måste ju lastbilen svänga av den stora 
leden och ge sig in i industriområden 
eller vad det kan vara, säger han. 

– Och för transporter i skogen eller  
staden med lastning och lossning fungerar 
det över huvud taget inte med elstolpar. 
Det som måste utvecklas parallellt i stor 
skala är biobränsle, säger han.

Mats Rosén tror att självkörande last- 
bilar – ungefär som autopilot på fartyg 
– slår igenom fortare, kanske redan om 
fem år. Det skulle bli en mer effektiv 
körning än i dag, och förhoppningsvis 
snart med biobränsle. 

– Sedan vet jag att man också testar 
kolonnkörning i Tyskland, att man 
dockar flera lastbilsekipage där ledar- 
bilen styr fart och allt och de andra bara 
ligger på rull. Det är jäkligt intressant, 
även om där också förstås finns frågor 
att reda ut – vem som ska ligga först och 
betala mest i drivmedel och så vidare.

Kostnaden för fordons- och trans-
portindustrierna – de som ska bygga 
respektive köpa in de nya lastbilarna 
som ska kunna ta ström från ledning 
eller skena – tror inte Filip Kjellgren är 
en fråga alls.

– Det är inte problemet här, de löser 
det. Det enda problemet är hur energin 
ska komma fram till fordonet. Alla ana-
lyser pekar mot att eldrivna lastbilar blir 
initialt dyrare i inköp men att driftskost-
naden, alltså slitaget och »bränslekost-
naden« blir avsevärt lägre, vilket medför 
att det blir ekonomiskt intressant för 
transportföretagen, säger Filip Kjellgren.

På frågan om en gemensam elvägslös-
ning lastbilar-personbilar, svarar han:

– I nuläget är det tveksamt om 
personbilar behöver detta över huvud 
taget. En vanlig medborgare kör i snitt 
cirka fyra mil per dygn. Elbilar har nu 
en räckvidd från 15 till 50 mil på en 
laddning. Och de står still 90 procent av 
dygnet. Man behöver i regel inte ladda 
medan man kör. Behovet av elvägar även 
för personbilar är mycket litet.

»Oavsett utbyggnad kommer olika 
hybridlösningar att krävas.«

Biobränsle är ett 
komplement till eldrift, 
tycker Mats Rosén.
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De senaste åren har flera bilföretag arbetat med att ta 
fram bilar som kan köra sig själva – och har också 
kommit en bra bit på vägen. Frågan är om havet blir 
nästa plats för försök att skapa fordon utan förare?

Förra året presenterade ingenjörer från Rolls-Royce Blue 
en prototyp för ett förarlöst fartyg. Målet ska framför allt 
vara att fraktfartyg ska kunna styras från kontrollrum på 
land, men på sikt även civila fartyg. För-
hoppningen är, liksom för bilindustrin, 
att den tekniska utvecklingen ska ge 
stora samhällsvinster i säkerhet, energi 
och miljö, samt kostnadseffektivitet. Än 
så länge finns dock stora utmaningar för 
att datorstyrda skepp ska bli verklighet.

– Skillnaden mellan bilar och fartyg är att vi arbetar med 
helt andra avstånd, därför går den tekniska utvecklingen 
trögare. Det vi tittar på i första hand är vilken räckvidd 
sensorer och kameror behöver för att kunna upptäcka saker 
i vattnet, säger Harry Robertsson, teknisk direktör för Stena 
Line och ordförande i Lighthouses programkommitté.

Sjöfartsinstitutet Lighthouse har i samarbete med 
bland annat Chalmers och Sjöfartsverket nyligen avslutat 
en förstudie om smarta fartyg. Drivkraften för projektet är 

inte att skapa förarlösa drönare som hos Rolls-Royce Blue. 
I stället hoppas man kunna förhindra olyckor, då 65 procent 
av alla fartygskollisioner orsakas av den mänskliga faktorn.

– Sjöfarten kan bli säkrare genom att utveckla den teknik 
vi har i dag som kan göra att fartygen lättare kan byta infor-
mation med varandra för att undvika missförstånd.

Den stora utmaningen med utökad automation är hur 
personalen ombord på fartygen ska 
kunna hållas aktiva så att de är beredda 
att ta över kontrollen när det behövs.

– Används systemen på fel sätt finns 
en risk att man blir ouppmärksam och 
att reaktionstiden blir för lång. Precis 
som det i dag behövs förare bakom rat-

ten i självkörande bilar måste den mänskliga faktorn finnas 
kvar på fartygen, säger Harry Robertsson.

Att man inom femton års tid skulle få se förarlösa far- 
tyg som styrs från ett kontrollrum tycker han låter som  
en utopi.

– Man ska aldrig säga aldrig, men jag tror det ligger långt 
fram i tiden i så fall. Det har också med marknadsmäs-
siga aspekter att göra. Kunderna förväntar sig att det finns 
personal ombord som kan ge service och någon som har 
huvudansvaret för fartyget finns på plats.

Förarlösa bilar har länge varit ett hett samtalsämne  
i transportbranschen. Är båten det fordon som står  
näst på tur?

TRANSPORT & LOGISTIK | TREND

TEXT Paola Langdal  ILLUSTRATION Martin Nicolausson

»Den mänskliga  
faktorn måste finnas 

kvar på fartygen.«

Skuta utan kapten
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»Ett globalt marknadsbaserat ekonomiskt styrmedel är viktigt för att förhindra 
att vi får ett lapptäcke av olika nationella styrmedel, skatter och system.«

Den 27 september möts 191 länder inom FN:s flygorgan 
ICAO för att bland annat förhandla fram ett globalt 
styrmedel för internationell luftfart. Det är ett avgöran-

de möte för att få med världens länder på en gemensam resa 
mot minskade flygutsläpp. Även om det trots höga ambitioner 
inte blir ett 100-procentigt och perfekt system från början är 
det den bästa vägen framåt. En global bransch måste ha glo-
bala lösningar och villkor.

2008 fastslog en enad flygindustri – flygbolag, flygplatser, 
flygtrafikledning och producenter – gemensamma klimatmål 
och har åtagit sig att halvera sina nettoutsläpp av koldioxid 
fram till 2050 jämfört med 2005, detta för att kunna 
möta tillväxten på ett hållbart sätt. Vägen dit nås 
genom en gemensam färdplan som består av 
flera fokusområden: ny teknik och nya ma-
terial, biobränslen, effektiv drift, förbättrad 
infrastruktur i luft och på mark samt inte 
minst ett globalt marknadsbaserat ekono-
miskt styrmedel. Det sistnämnda är viktigt 
för att förhindra att vi får ett lapptäcke av 
olika nationella styrmedel, skatter och sy-
stem. Nationella flygskatter har där de införts 
gett negativa samhällseffekter och har lett till 
en flytt av flyglinjer, kapacitet och utsläpp 
till andra länder. Efter följer resenärer, jobb, 

turister och skatteintäkter. Ingen vinner på det, allra minst 
klimatet.

Det förslag som i skrivandet stund ligger på förhandlings-
bordet kallas CORSIA och har så kallad koldioxidneutral till-
växt som mål, vilket innebär att flygbolagen förbinder sig att 
från 2021 kompensera för de utsläpp som överstiger 2020 års 
nivå genom att köpa utsläppskrediter. Förslaget utgår ifrån att 
alla ICAO:s medlemsländer ska ingå. Än så långe har bland 
annat 44 europeiska länder, USA, Kanada, Mexiko, Indone-
sien och Kina indikerat att de avser att gå med i systemet, vil-
ket är en viktig signal till övriga nationer inför ICAO-mötet. 

Flyget är i dag den enda bransch som har enats om 
globala klimatmål och har en tydlig strategi för 

att komma dit. Flygnäringen har arbetat med 
frågan i många år, nu är det upp till vår rege-
ring och förhandlingsdelegationerna att ta det 
i mål. Det betyder högre kostnader för flygnä-
ringen och för passagerarna, men klimatför-
ändring och ökade utsläpp är en gemensam 
utmaning som vi alla måste möta med hög 
ambition och drivkraft. Målet för mötet i sep-
tember är att nå den mest marknadseffektiva 
lösningen på en global utmaning. Så att vi 
minskar utsläppen, inte flygresorna. 

KRÖNIKA

En global bransch  
behöver globala lösningar

Anna Wilson
Generalsekreterare Svenskt Flyg

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?

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

Med onlineutbildningar väljer du själv 
när i veckan och på dygnet du vill vida-
reutbilda 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 genomfört 
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

Funderar du på att vidareutbilda 
dig finns pengar att spara via ditt 
medlemskap. Unionens studiestöd ger 
dig ersättning för kursavgifter samt lit-
teratur- eller materialkostnader när du 
vill kompetensutveckla dig i arbetslivet. 
Unionen ger dig ersättning med 3 200 
kronor per termin. 

Den totala summan som går att 
söka är 12 800 kronor. För att få stu-
diestöd krävs att du har varit medlem i 
Unionen i minst sex månader. Tidigare 
medlemskap i Unionen Student eller 

annat fackförbund räknas också. 
Handläggningstiden beräknas till åtta 
veckor. 

Om du vidareutbildat dig tidigare 
men glömt att ansöka om ersättning 
kan du söka retroaktivt ett år tillbaka i 
tiden. Ansökningsblanketter och mer 
information om studiestödet finns på 
Unionens hemsida.

12 800 kronor till din utveckling
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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. 

NYHET! VI RÄTTAR DITT 
ENGELSKSPRÅKIGA CV



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


