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Välkommen till
Klimatsamtal!
Du som deltar i denna kurs har tagit första steget till att vara en del av lösningen på
klimatkrisen.
Under fem tillfällen kommer du, tillsammans med de andra i din studiecirkel, att vända och
vrida på frågor kopplade till klimatomställningen. Du kommer att lära dig mer om
bakgrunden till klimatkrisen, hur den påverkar oss och hur vi alla kan vara en del av
lösningen.
Ingen får komma i kläm när vi ställer om samhället. Det gäller globalt och det gäller i Sverige.
Här kan vi alla vara med och påverka. Vi formar framtiden tillsammans.
Väljer du att dela med andra att du går vår kurs, blir vi glada om du använder
#klimatagendan och #sverigeställerom i dina inlägg på sociala medier!
Klimatsamtal har skapats av den oberoende tankesmedjan Global Utmaning, som en del
av Klimatagendan – Sverige ställer om, med finansiering av Postkodsstiftelsen.
Kurshandledningen har tagits fram av Spilloteket.

Lycka till!
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Förberedelser - att göra före start
1. Så här går det till
Klimatsamtal är en kurs som löper över fem tillfällen. Varje tillfälle har en tydlig form som
rymmer både fakta och diskussion varvat med praktiska övningar. Den webbaserade
handledningen är enkel, handfast och konkret. Under kursen ligger fokus på gemensamt
tänkande och görande för att aktivera engagemang och träna kollektiv handling.
Inför Klimatsamtal bör ni ha gjort e-kursen Klimatnyfiken. Den är en introduktion till ämnet
och tar max en timme att göra. Tillsammans med kurskompendiet är den ett faktaunderlag
till de olika tillfällena.
Inför varje träff läser ni själva, i er egen takt, de angivna styckena ur kompendiet. Inför
första träffen är det bra om ni har läst kapitel 1-3 i kurskompendiet. Klicka på knappen för
att ladda ner kurskompendiet.
Ladda ner kurskompendiet här: https://klimatsamtal.klimatagendan.se/wpcontent/uploads/2022/01/Klimatsamtal-studiematerial-om-en-rattvisklimatomstallning.pdf

Kursledare
Som ledare är du på ett sätt ”en i gruppen” men har en särskild roll och ansvar för att
kursen genomförs som det är tänkt. Du läser i förväg in dig på varje tillfälle, tittar på de
korta filmerna och gör det som behöver förberedas, till exempel fixar post-it lappar, pennor
och eventuella utskrifter. Du har också ett hum om hur varje övning går till så att du kan
instruera deltagarna. Vid symbolen “LÄS” läser du som ledare högt. Du håller också koll på
tiden för de olika delarna.
Handledningen är lättast att läsa på en dator eller en större skärm.
Förslagsvis samlas ni runt en dator om ni är en mindre grupp på 3-4 personer. Om ni är en
större grupp är det bättre att utgå från en gemensam storbildsskärm.
Sätt ramar för kursen
•
•
•
•

När vill ni ses?
Var vill ni ses?
Kan ni även ses digitalt?
Vilka ska delta?

Om ni väljer att ses digital kan det vara bra att använda en digital whiteboard. Det finns en
rad gratistjänster för detta. Här hittar du några av dem.
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2. Innehåll och omfattning
Kursen Klimatsamtal är uppdelad i följande fem tillfällen:
Tillfälle 1: START
Under det första tillfället kommer ni att kliva in i ett av era livs viktigaste samtal. Ni kommer
tillsammans att få ta del av allvaret för vår tid, men också dela hopp och strategier för att
lättare kunna omvandla kunskap och vilja till faktisk handling.
Tillfälle 2: 2045
I tillfälle två ligger fokus på framtiden, närmare bestämt på år 2045. Och alla de fantastiska
möjligheter som den kan rymma när vi har klarat av omställningen till ett fossilfritt Sverige
och är nära en fossilfri värld. Framtiden kommer att bli annorlunda, men alla förutsättningar
finns för att vi ska kunna leva ett gott liv med välfärden i behåll.
Tillfälle 3: NUET
I tillfälle tre ligger fokus på Nuet och vägen fram till 2045 som rymmer den stora
utmaningen att vi alla måste börja se oss som aktiva aktörer för omställning, så att det går
tillräckligt fort och blir rättvist för alla. Målet är att få syn på några konkreta steg ni
tillsammans kan börja ta och vilket stöd ni eventuellt behöver genom interna beslut eller
andra ramverk. Med andra ord möjligheter för fackligt engagemang och positiv förändring.
Tillfälle 4: ALLA
I tillfälle fyra ligger fokus på rättvis klimatomställning. Vad betyder det egentligen? Kan
facken och folkbildningen återigen spela en avgörande roll i ett stort systemskifte, liksom
som de gjorde för 100 år sedan? Kan facken bli en bas för kollektivt engagemang för en
snabb omställning?
Tillfälle 5: MÅL
Under detta avslutande tillfälle kommer ni att få tid för eftertanke, titta tillbaka på er
process och utifrån den tillsammans bestämma vilken väg ni vill ta vidare; vilka konkreta
möjliga förändringar har ni fått syn på, på er arbetsplats och hur går ni vidare med dem till
handling?
Varje tillfälle är beräknat till 90 minuter.
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Start – Tillfälle 1
Välkommen in i ert Klimatsamtal
Under det första tillfället kliver ni in i ett av era livs viktigaste samtal. Ni
kommer tillsammans att få ta del av allvaret för vår tid, men också dela hopp
och strategier för att lättare kunna omvandla kunskap och vilja till konkret
handling.
1. Välkomna (5 minuter)
Läs: Tänk om vi fick ett vykort från framtiden med texten:

Det är alltså nu det gäller! Det är den här tiden, just nu, som spelar roll, som vi kommer att
se tillbaka på. Vad gjorde vi av den?
Global Utmaning har tagit fram detta material i samverkan med flera fack- och
studieförbund. Målet med materialet är att öka kunskapen i klimatfrågan, mana till kollektiv
handling och bygga upp den folkliga opinionen – och acceptansen – för den stora
omställning som vi vet kommer att krävas framöver.
Facken och folkbildningsrörelsen har tidigare haft viktiga uppgifter vid stora
samhällsförändringar, till exempel när Sverige blev en demokrati och gick från
jordbrukssamhälle till industrination. Många gånger har facken, folkbildningen och politiken
också krokat arm för att möta de utmaningar som samhället står inför. Nu är det dags igen!
Nu behöver samhället ställas om i grunden för att mildra och möta klimatförändringarna.
Detta kräver politiska beslut, ett ansvarstagande i näringslivet och offentlig sektor samt
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eget agerande från medborgarna. Omställningen innebär stora möjligheter, men den
kommer också att utmana invanda beteenden och skapa målkonflikter och motsättningar.
Parisavtalet slår fast att medborgarnas delaktighet är en förutsättning för att
klimatomställningen ska vara rättvis – och därmed överhuvudtaget möjlig. Fackförbunden
har en viktig roll i att bevaka arbetstagarnas intressen och se till att ingen kommer i kläm i
omställningen. Två tredjedelar av alla anställda i Sverige är anslutna till ett fackförbund, så
potentialen att göra skillnad är stor.

Folkbildning sker varje dag i hela landet – på studieförbund och folkhögskolor.
Folkbildningsrörelsen utgör forum och experimentverkstäder för att hitta vägar framåt och
bygga kunskap kring samhällets utmaningar. Tillsammans är fack- och studieförbunden
kraftfulla aktörer för en rättvis klimatomställning.
Vi hoppas att det här materialet ska inspirera dig och dina kollegor att vara med och ställa
om Sverige!
Upplägg för dagens tillfälle
•
•
•
•
•

Checka in
Det händer nu
Klimatpsykologi
Det handlar om oss
Checka ut
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2. Checka in (10-15 minuter)

Så påverkar vi människor planeten

Klimatkrisen händer här och nu. Bränder, torka och skyfall har avlöst varandra över hela
världen de senaste åren, så även i Sverige. Tyvärr kommer vi att få vänja oss vid
extremväder. Om vi inte stoppar uppvärmningen kommer det dessutom att bli värre.
Hur hamnade vi här? Om vi tittar på kurvor över social och ekonomisk utveckling så pekar
alla rakt upp efter 1950-talet. Ungefär som hockeyklubbor. Det är fantastiskt på många
sätt. Miljontals människor har fått det bättre ställt och vi har i snabb takt hittat lösningar
på problem som plågat mänskligheten i tusentals år.
För Sveriges del har det inneburit att vi har tagit oss från en fattig nation till det
välfärdsland vi är idag. Detta har kunnat ske för att vi har haft tillgång till billig energi i form
av olja och kol. Man kan säga att de fossila bränslena har varit ett smörjmedel i ekonomin.
Men utvecklingen har en baksida, som har visat sig allt tydligare under de senaste 30 åren.
I takt med att våra ekonomier har vuxit har också utsläppen ökat. Slitaget på planetens
ekosystem och utrotningen av djur och växter likaså. Kurvan över den utvecklingen ser
också ut som en hockeyklubba. Och kurvan fortsätter att peka brant uppåt.
Forskare pratar därför om att vi lever i Antropocen – mänsklighetens tidsålder – eftersom
människan nu utgör den mest betydande faktorn i förändringen av jordens geologi, klimat,
och ekosystem.
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Gemensam reflektion
Ni ska alla få göra en snabb reflektion över de utmaningar vi står inför. Mycket av det
handlar om i grunden existentiella frågor för oss. Det berör vår överlevnad, framtid och
säkerhet. Vi kan känna stor och befogad oro men vi kan också ha upptäckt saker i detta som
får oss att känna hopp.
•
•
•
•
•

Titta er omkring där ni befinner er
Hämta en sak som får symbolisera en oro ni har
Hämta en sak som får symbolisera ett hopp ni känner
Tänk inte för länge, ni får ett par minuter på er
Visa och berätta för varandra, först om er oro, sedan om ert hopp

Exempel:

7

klimatsamtal.klimatagendan.se
v.20220119sg

3. Det händer nu (20 minuter)

Nu har ni checkat in i samma rum. Ni har fått en bild av varandras tankar. Det blir uppenbart
att vi står i samma utmaningar och att vi alla känner både oro och hopp.

Träna på att se möjligheter
Som ni kanske har hört i varandras berättelser, ligger hoppet ofta nära det som har med
konkret agerande att göra. Vi skulle alltså behöva träna vårt görande för att känna
möjligheterna. När det kommer till våra grundläggande beteenden är vi människor trots allt,
ganska enkla varelser. Den här delen av materialet, som kallas Klimatsamtal, är upplagd i
fem tillfällen där metaforer kring träning, på olika sätt löper som en röd tråd från början till
slut. Lite på lek, fast ändå på stort allvar, med syftet att tillsammans få träna och leka oss
förbi olika hinder och fram till en väg där det blir möjligt för oss att börja agera. Lite
okonventionellt, kanske till och med lite obekvämt, men allvaret och den knappa tid vi har på
oss kräver kanske okonventionella grepp?

Breaking boundaries: The Science of Our Planet
Lyssna på Sir David Attenborough och klimatforskare Johan Rockström när de förklarar
klimatläget just nu. Filmen är ett sammandrag av en längre version på 1,15 timmar.
https://youtu.be/2Jq23mSDh9U

Vad väcks i er?
Reflektera över frågorna nedan i ett par minuter var och en. Ta därefter en runda och låt
alla berätta.
•
•

Vilka spontana känslor och tankar väcks för dig personligen när du ser filmen?
På vilket sätt tänker du att detta har med dig och din yrkesroll att göra?
8
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För er som vill dyka djupare:
•
•
•
•

Se hela filmen Breaking boundaries. Finns på Netflix.
Se dokumentären: Antropocen – människans epok
Se dokumentären: Attenborough och massutrotningen
SVT har en hel avdelning med dokumentärer om Miljö och Klimat

4. Klimatpsykologi (25-30 minuter)

Hur stor andel av befolkningen som är skeptisk till mänskligt orsakade klimatförändringar är
en tolkningsfråga.
Forskaren Martin Hultman vid Chalmers Tekniska Högskola leder världens första, globala
forskarnätverk om klimatförnekelse. Utöver klimatförnekelse pratar han också om
begreppen responsförnekelse – att vi som samhälle känner till klimatförändringar, men att
samhällets respons är helt otillräcklig – och vardagsförnekelse, där vi i vardagen lever som
om vi inte kände till klimatförändringarna. Han menar att denna vardagsförnekelse leder till
att människor undviker att prata om klimatkrisen, att göra stora livsstilsförändringar eller
att kräva stora förändringar av politiker.
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”How to transform apocalypse fatigue into action on global warming”
Lyssna när den norske psykologen och ekonomen Per Espen Stoknes talar om denna
paradox. Varför vi, när vi står inför dettaöverhängande hot, inte agerar så rationellt som vi
borde. Han har identifierat fem försvarsmekanismer som kickar igång i vår hjärna för att
skydda oss från obehaget. Men han har också hittat fem strategier vi kan använda oss av
för att lura vår hjärna att vilja agera och på så vis ta oss förbi våra mentala hinder.
https://youtu.be/F5h6ynoq8uM
Filmen är på engelska, ni hittar undertexter i inställningar.

Utifrån det ni har sett:
•
•

Eftersom det är nu det gäller att hitta nya vägar: vad kan få oss att lägga i en extra
växel, både i de stora sammanhangen och i de små, när endast fakta inte räcker?
Kan ni känna igen försvarsmekanismerna som Stoknes talar om, när ni tänker på er
själva och er omgivning? Dela exempel.

5. Det handlar om oss (10 minuter)

Det är alltså nu det gäller, det handlar om oss, det finns inte några andra. Vår bästa
förutsättning är just att vi har varandra och tänk om vi ännu en gång kunde få syn på
kraften i de fackliga och folkbildande organisationer vi redan har på plats.
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De fackliga finns överallt
Se följande klipp med Kristian Skånberg nationalekonom och rådgivare åt bland annat SEI,
Stockholm Environment Institute och tankesmedjan Global Utmaning. Han är tidigare
hållbarhetsekonom på TCO, Tjänstemännens Centralorganisation och har även arbetat på
Naturvårdsverket och UD.
(Filmen endast tillgänglig i studiehandledningen online: https://klimatsamtal.klimatagendan.se/tillfalle1/
– se under ”5 – Det handlar om oss”)

6. Checka ut (10 min)

Ta en avslutande runda för att knyta ihop ert första tillfälle
•
•
•

Vad tar du med dig från det här första tillfället?
Vilka förväntningar har du på träffarna?
Hur vill ni organisera träffarna?
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Inför nästa tillfälle: Att tänka vidare på hemma
Fokus under nästa tillfälle kommer att ligga just på träning. Vi har alla kreativiteten som en
resurs i oss, oavsett om vi upplever oss som kreativa människor eller inte. När det gäller att
hitta nya vägar och skapa nya framtidsberättelser behöver vi verkligen träna upp den
förmågan. För precis som en vanlig muskel så blir även våra förmågor starkare när vi aktivt
tränar dem. Därför är nästa tillfälle upplagt i formen av ett gruppträningsprogram. Dags att
leta fram svettbanden alltså!

Läs i kurskompendiet:
Kapitel 9 En blick in i framtiden
Kapitel 5 Så kan Sverige nå klimatmålen
Kapitel 6 Klimatomställningen skapar nya jobb
Hitta en sak där hemma som får symbolisera en tanke du får efter att ha läst texten. Var det
något som stack ut i läsningen, en aha-upplevelse, eller något som bekräftade något du
redan visste? Ta med tanken och saken/symbolen till nästa tillfälle.
Kurskompendiet hittar du här: https://klimatsamtal.klimatagendan.se/wpcontent/uploads/2022/01/Klimatsamtal-studiematerial-om-en-rattvisklimatomstallning.pdf
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2045 – Tillfälle 2
Ett fossilfritt Sverige – vi ska klara det!
I tillfälle två ligger fokus på framtiden, närmare bestämt på år 2045. Och alla de
fantastiska möjligheter som den kan rymma när vi har klarat av omställningen
till ett fossilfritt Sverige och är nära en fossilfri värld. Framtiden kommer att
bli annorlunda, men alla förutsättningar finns för att vi ska kunna leva ett gott
liv med välfärden i behåll.
1. Välkomna (5 min)

Vi står just nu i en brytpunkt där vi faktiskt behöver ge allt i klimatomställningen. Vi måste
bromsa klimatförändringarna nu. Vi vill alla att “någon” ska agera. Vi är någon. Tillsammans
en del av alla.
Vi vet också att det finns flera psykologiska mekanismer som ställer sig i vägen för oss att
ändå börja agera. För att bryta den passivitet som kan uppstå behövs därför rum där allt är
möjligt; rum där vi för en stund, tillsammans med andra, faktiskt får uppleva det.
Tänk ungefär som när man åker på en kurshelg i något man är väldigt intresserad av. Låt
säga att du älskar keramik, veteranbilar eller workout och under några dagar åker du iväg
och umgås bara med människor som gillar samma sak. Du får prova på, du får handledning,
du får vara i ditt intresse med likasinnade, ostörd av vardagen. När du sen kommer hem
kastas du åter in i allt det vanliga, men du har med dig allt du har lärt dig och har du
dessutom möjlighet att fortsätta hålla kontakt med dina likasinnade, ökar chanserna
betydligt att du kan göra mer utrymme för ditt intresse även hemmavid.
Som nu. Du och dina kollegor får gå en “intensiv-prova-på-kurs-i-klimatgörande-påjobbet”. Ni ska under det här tillfället tillsammans få kliva in i ett rum där allting är möjligt.
Där allting kommer att gå bra. Där ni kan göra skillnad. Detta är inte för att ni blundar för att
vi går en oviss framtid till mötes, där klimatfrågan på allvar har en oviss utgång. Utan för att
vi behöver se möjligheter för att hitta vägen. Vi behöver få uppleva att vi kan vara med och
göra skillnad. För att sedan våga hoppa!
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Vi förflyttar oss till 2045
Under det här tillfället kommer ni med hjälp av fantasin att befinna er i år 2045 med den
fantastiska vetskapen om att vi har klarat det! Sverige är fossilfritt. Världen är nära
nettonollutsläpp.
För att träna er i att se möjligheter kommer ni att gå in i ett träningspass som innehåller
både uppvärmning, styrkepass och stretching. Ni kommer att få känna att det finns
möjligheter även på er arbetsplats och att den nödvändiga klimatomställningen handlar om
vanliga människors, vanliga liv och arbeten, på vanliga (potentiellt fantastiska)
arbetsplatser.
De texter ni läst ur kurskompendiet inför detta tillfälle handlar alla om framtidsvisioner och
möjligheter. Dessa har ni med er i bakhuvudet och kan under passet gå tillbaka och titta i
om ni behöver inspiration.
Upplägg för dagens tillfälle
•
•
•
•

Checka in
Inspiration
Träningspasset “2045”
Checka ut

Förbered
•
•
•
•

Post-it lappar
Pennor
Skriv ut tankekarta och frågeställningar – länk till pdf
Ett stort ark med papper: till exempel ett blädderblockspapper, baksidan på en överbliven tapetrulle
eller en stor kartongbit.
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2. Checka in (10 minuter)

Ni ska alla få göra en kortare reflektion över texten ni läst inför detta tillfälle:
Berätta, med hjälp av den sak/symbol som du har med dig, om något som stack ut i
läsningen, något som hängde sig kvar i din tanke, en aha-upplevelse, eller något som
bekräftade något du redan visste. Gå varvet runt.

3. Inspiration (15 minuter)

För att bli peppad inför träningen behövs inspiration. Vi kan alltid lyfta blicken och leta upp
hoppfulla exempel på saker som redan sker, ta rygg på människor som kommit en bit på väg.
Det finns mängder av sådana exempel.
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Roadmaps for fossil free competitiveness – Becoming a fossil free nation
https://youtu.be/nGzO_tgdrIU

How Ikea is growing its business while shrinking emissions
https://www.ted.com/talks/jesper_brodin_and_pia_heidenmark_cook_how_ikea_is_grow
ing_its_business_while_shrinking_emissions

Om du vill få ännu mer inspiration, se den australiensiska filmen 2040
Filmaren Damon Gameau drivs av en oro för vilken värld hans fyraåriga dotter ska växa upp i.
Är en ljusare framtid överhuvudtaget möjlig för klimatet, miljön och människorna? Han
reser runt jordklotet för att hitta de bästa exemplen och mest innovativa lösningarna som
eldsjälar har skapat, och som finns redan idag. Hur skulle världen se ut om 20 år, om
lösningarna tillämpades i stor skala? En personlig och hoppfull film om en bättre framtid.
Länk till hela filmen på SVT play:
https://www.svtplay.se/video/25034974/2040-framtidsfilmen

4. Träningspasset ”2045”
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Nu är det dags att gå in i ett svettigt men roligt träningspass som kommer att landa i en
målbild för 2045, er egen framtidsvision. Träningspasset består av tre delar:
•
•
•

Uppvärmning: Ni värmer upp genom att föreställa er var ni som individer befinner er
år 2045
Styrkepass: En tvåstegsraket där själva grovjobbet blir att beskriva hur er
arbetsplats ser ut år 2045, först individuellt sedan tillsammans
Stretching: Varva ner genom att tillsammans sammanfatta er “vision 2045”

Förutsättningar:

Om ni är ett gäng som gillar musik så kan vi tipsa om att slå på en skön spellista med
instrumental musik när ni gör de individuella övningarna.

5. Uppvärmning (15 minuter)

Vem är du år 2045? Nu ska var och en i gruppen förflytta sig till 2045 och med glimt i ögat ta
reda på var man själv befinner sig just då.
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Instruktion
Utgå från följande frågor och brodera gärna ut svaren. Var och en utgår från sig själv.
Anteckna på post-it eller andra mindre lappar. Max fem minuter.
•
•
•
•
•
•
•

Hur gammal är du?
Jobbar du ännu eller har du gått i pension?
Vilken hårfärg har du?
Hur mår du?
Hur transporterar du dig till jobbet eller andra platser du vill besöka?
Vilken livshändelse har påverkat dig mest mellan 2021-2045?
Hur ser det ut utanför ditt sovrumsfönster?

Dela ert “2045-jag” med varandra. Håll det ganska kort. Era anteckningar behöver inte
sparas om ni inte själva vill det.

6. Styrkepasset (35 minuter)

Grattis! Du har varit med och bidragit till att din arbetsplats har klarat omställningen. Ni
grejade det och idag är ni en grön blomstrande arbetsplats med stolta medarbetare som
känner sig rättvist behandlade. Grön arbetsplats är för övrigt ingenting man talar om
längre; helt ointressant nu när alla har blivit gröna. 2045 har ju hela din bransch ställt om
och ni var med och drev på den utvecklingen.
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“Vision 2045”
Nu ska ni tillsammans beskriva just er arbetsplats år 2045, det kan ju hända att du har bytt
arbetsplats eller är i en ålder där du redan gått i pension år 2045, men den lilla detaljen
struntar vi i här. Första delen gör ni individuellt, för att i steg två sätta ihop bilden av denna
schyssta arbetsplats till en enda. Er egen “vision 2045”. Arbetsplatsen kan ju självklart ha
tvingats ställa om helt och omvandlats till något annat än vad den är idag. Kanske finns inte
efterfrågan på samma tjänster, produkter eller erbjudanden kvar. I så fall är det just det ni
kommer att beskriva.
Kom ihåg att detta är ett träningspass, dit ingen kommer vältränad i förväg. Vi tränar oss ju
tillsammans på att se möjligheter och att vi kan vara med och bidra; att försöka se en ny
berättelse och försöka föreställa oss vad det är vi vill uppnå.

Instruktioner
1. Tankekarta – individuellt (15 minuter)

Varje deltagare får en rejäl hög med post-it lappar och en penna.
Skriv ut följande bild till alla, alternativt att man har den framför sig på sin egen
telefon/läsplatta/dator.

19

klimatsamtal.klimatagendan.se
v.20220119sg

Skriv ut tankekartan: https://klimatsamtal.klimatagendan.se/wpcontent/uploads/2022/01/Tankekartan_2045_klimatsamtal_2022011sg.pdf
År 2045 står i centrum och ni ska nu, var för sig, beskriva hur er arbetsplats ser ut genom
att formulera korta stödord eller meningar på post-it lappar. För att få en så fyllig bild som
möjligt kan ni ta hjälp av rubrikerna och frågorna nedan. Utgå från dem som passar just er
verksamhet. Se dem som en inspiration för att komma igång och förhoppningsvis väcks nya
tankar och idéer hos er när ni börjar, som sedan leder er vidare. Försök att täcka in så
många delar av er verksamhet som möjligt. Det viktiga är inte att svara utförligt på allt utan
mer att få fram en grov skiss. Skriv en tanke per lapp. Max femton minuter.
Ert erbjudande

•
•
•
•
•
•
•
•

Vad erbjuder ni för tjänster eller produkter?
Vilka yrkeskategorier finns för att utföra dessa tjänster eller tillverka dessa produkter?
Hur många anställda är ni?
Vilka råvaror använder ni om ni tillverkar något?
Självklart har ni en schysst produktion, hur går den till?
Hur tar ni tillvara komponenter och återvinner material?
Har ni hittat någon lösning för gamla plastprodukter?
Hur ser er försäljning ut när köpcenter har ersatts av loppisar, vintage, uthyrning, utlånings- och
lagningsställen, bytesaffärer, hantverksmässig tillverkning, 3D-printing och återbruk?

Ätbart

•
•
•
•

Vad äter ni på lunchen?
Om er arbetsplats sysslar just med ätbara produkter av något slag, hur ser det ut? Vad erbjuder ni?
Folk äter insekter, spindlar, maskar och maneter, hur gör ni?
Mycket mat odlas på till exempel flytande plastöar i utkanten av staden, som vattnas med avsaltat vatten,
näringen kommer främst från stadens avfall. Hur har ni löst det i er stad?

Energi

•
•

Hur värmer ni upp lokalerna (om ni har lokaler)?
Hur får ni den energi ni behöver till er verksamhet? Kommer er energi t.ex. från sol,vindkraft, tidvatten och
vågor, biogas eller jordvärme?

Resor och transporter

•
•
•

Nästan ingen äger bil 2045, det finns enstaka taxibilar inne i staden och det går att hyra elbilar. Vilken typ
av resor och transporter gör ni och hur löser ni dem?
På landsbygden har en ny typ av storleksanpassad kollektivtrafik införts, som kommer på beställning och
som både kan lämna varor och hämta personer. Hur funkar det hos er?
Vad används alla gamla motorvägar till?

Hälsa

•
•
•
•
•

Vad har ni fått för hälsoeffekter på köpet när ni gjort förändringar under punkterna ovan?
Har ni lagt till något på arbetsplatsen som har något med er hälsa att göra, både inre och yttre?
Har ni tagit bort något av samma skäl?
Har ni möjlighet till distansarbete?
Hur långa arbetsdagar har ni?
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•

Många kombinerar en mindre grad av förvärvsarbete med annan verksamhet. Det finns en stark drivkraft
till egen och lokal produktion och det blir vanligare att vara mångsysslare. Hur ser det ut hos er?

2. Tankekarta – tillsammans (20 minuter)

Dags att dela era tankekartor och sätta ihop dem till en helhet. Ni kommer att förvånas över
allt ni redan kommit på!
Gör en större tankekarta som ni kan jobba på tillsammans. Ni behöver minst ett A3, men
helst ett stort blädderblocksblad, en kartongbit eller baksidan på en tapetrulle. På den
skissar ni av tankekartan ni utgick från ovan.
•

Delge era olika idéer under respektive rubrik genom att berätta för varandra och
förflytta era post-it lappar från er egen tankekarta till den stora.

•

Förhandla er fram till vilka lappar som ska bort, vilka nya idéer ni vill lägga till eller
vilka som behöver utvecklas. Vad fungerar egentligen år 2045? Vilka produkter eller
tjänster efterfrågas faktiskt? Håll tempot och ha koll på tiden.

7. Stretching

Vad bra ni har gjort det, sträck på er. Ni har tränat nya muskler, tänkt tillsammans, vågat
bidra, sett möjligheter, hittat nya lösningar och samarbetat. Förmodligen kan ni drabbas av
lite trötthet och en smula träningsvärk efteråt men förhoppnings även av en skön, hoppfull
känsla i bröstet.

Spara er “Vision 2045” så att den finns tillgänglig inför nästa tillfälle.
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Behöver ni tänja lite till? En extraövning för er som vill
Presentera er “Vision 2045” för valfri person eller grupp. Förbered er på det sätt ni gillar
bäst:
•
•
•
•

Sammanfatta i text
Gör en slogan eller en pitch
Skissa fram en logotyp
Öva in en liten sketch “anno 2045”

Genomför er presentation som en liten kupp eller som en planerad glimt i det sammanhang
ni har valt. Det kommer garanterat att uppmuntra fler att tänka framåt. T.ex. på ett
personalmöte, i lunchrummet, på en afterwork, etc.

8. Checka ut (10 minuter)

Gör en avslutande runda i gruppen
Vad tar du med dig från idag? Några aha-upplevelser?

Att tänka vidare på hemma

Nästa tillfälle kommer att handla om Nuet och vägen fram till år 2045 och hur vi kan börja
agera.

Läs i kurskompendiet:
Kapitel 5 Så kan Sverige nå klimatmålen
Kapitel 8 Hur kan du engagera dig?
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Hitta en sak där hemma som får symbolisera en tanke du får efter att ha läst texten. Var det
något som stack ut i läsningen, en aha-upplevelse, eller något som bekräftade något du
redan visste? Ta med tanken och saken/symbolen till nästa tillfälle.

23

klimatsamtal.klimatagendan.se
v.20220119sg

NUET – Tillfälle 3
Den mest utmanande platsen att befinna sig på?
I tillfälle tre ligger fokus på nuet och vägen fram till 2045. Längs den vägen
finns den stora utmaningen att vi alla måste börja se oss som aktiva aktörer
för omställning, så att det går tillräckligt fort och blir schysst för alla.Målet är
att få syn på några konkreta steg ni tillsammans kan börja ta och vilket stöd ni
eventuellt behöver genom lagstiftning eller andra ramverk. Med andra ord
möjligheter för fackligt engagemang och positiv förändring.
1. Välkomna (5 min)

Tillbaka till nuet. Ännu inte framme. Men ni har för en kort stund fått föreställa er hur det
skulle kunna bli och hur ni kan vara en del av det. Ni har tränat nya muskler, tänkt
tillsammans, vågat bidra, sett möjligheter, hittat nya lösningar och samarbetat. Kanske har
någon till och med lite träningsvärk sedan sist?
Under det här tillfället kommer ni att fokusera mer på nuet och vägen vi har framför oss till
2045. Vi kan omöjligt föreställa oss exakt vad som kommer att hända, men det är inte själva
poängen. Poängen är att vi kan träna upp vår blick och förmåga att gå från ord till handling
genom att synliggöra att alla kan bidra och att alla behöver bidra nu, för att vi ska klara vårt
nödvändiga mål att bli fossilfria. Så även om ni, i dagens träningspass bara får ett smakprov
av det verkliga görandet som krävs, så är det ett verkningsfullt sätt att träna på att göra
genom att göra.
Upplägg för dagens tillfälle
•
•
•
•
•
•

Checka in
Agenda 2030 – vi har en riktigt bra plan
Träningspasset “Nuet”
Träningspasset “På väg”
En karta
Checka ut

Förbered
•
•
•
•
•

Ta fram er sammanställning från föregående tillfälle “Vision 2045”
Post-it lappar
Pennor
Två stora ark med papper: t.ex. ett blädderblockspapper, baksidan på en överbliven tapetrulle eller
en stor kartongbit
Utskrift av frågeställningarna övning 4, om ni önskar dem fysiskt
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2. Checka in (10 minuter)

Ni ska alla få göra en kortare reflektion över texten ni läst inför detta tillfälle och delge de
reaktioner ni eventuellt fått när ni delat er “Vision 2045”:
Ni ska alla få göra en kortare reflektion över texten ni läst inför detta tillfälle och delge de
reaktioner ni eventuellt fått när ni delat er “Vision 2045”:
•

•

Berätta, med hjälp av den sak/symbol som du har med dig, om något som stack ut i
läsningen, något som hängde sig kvar i din tanke, en aha-upplevelse, eller något som
bekräftade något du redan visste. Gå varvet runt.
Har någon av er berättat om er “Vision 2045” sedan föregående tillfälle? Vilka
reaktioner fick ni i så fall?

2. Agenda 2030 – vi har en riktigt bra plan (20 minuter)
”How strong is your imagination? And how strong is your ability to turn it into reality by
collaborating with others?”
Se: The SDG’s aren’t same old same old (8,36 min)
https://youtu.be/v7WUpgPZzpI

Er arbetsplats och de Globala målen
•
•
•

Utgår er arbetsplats redan från specifika Globala mål?
I så fall vilka och på vilket sätt påverkar de ert arbete?
Kan ni förtydliga arbetet med målen och finns det fler mål ni kan bidra till?
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Våra felaktiga uppfattningar kan ställa till det för oss när vi ska fatta kloka beslut. Gör vid
ett senare tillfälle Gapminders test utifrån våra vanligaste missuppfattningar. Översättning
pågår från engelska till svenska. Här finner du den svenska versionen, med en länk vidare till
den engelska där fler påståenden finns:
Gapminder Worldview Upgrader
Behöver din världsbild förankras bättre i statistik, besök Gapminder.

Behöver ni fördjupa er kunskap om de Globala målen?
Läs mer här.
Där finns även en fördjupning för hur företag kan arbeta med målen.

4. Träningspasset ”Nuet” (15 minuter)

Hur är er bild av världen?
Förutsättningar
Året är nu och vi har ännu inte klarat det. Sverige och många andra länder har satt upp tuffa
mål om att bli fossilfria men det krävs både utökad lagstiftning och faktiska initiativ för att
vi ska nå hela vägen fram. Du själv, din arbetsplats och ditt fackförbund har med andra ord
ett viktigt arbete att göra för att bidra till omställningen.
Ni kommer nu att kartlägga nuet med stöd av en liknande övning som under föregående
tillfälle.
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Instruktion
Inled med att göra en större skiss av tankekartan nedan som ni kan jobba på tillsammans.

Nu står nuet i centrum och ni ska tillsammans beskriva hur er arbetsplats ser ut idag. Det
viktiga är inte att svara utförligt på allt utan att göra en grov skiss. Ni kan ha olika bilder,
men tillsammans blir det förmodligen en god spegel av verkligheten.
Ladda varje deltagare med en rejäl hög med post-it lappar. Skriv ett svar per lapp. Utgå från
rubrikerna nedan och ta hjälp av frågorna för att komma igång, men utveckla svaren
framförallt genom samtal och er kännedom om just er verksamhet. Se dessa endast som en
start och ett stöd då de inte är heltäckande:
Ert erbjudande
•
•
•
•
•

Vad erbjuder ni för tjänster eller produkter?
Vilka yrkeskategorier finns för att utföra dessa tjänster eller tillverka dessa produkter?
Hur många anställda är ni?
Vilka råvaror använder ni om ni tillverkar något?
Hur tar ni tillvara komponenter och återvinner material?

Energi
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•
•
•

Hur värmer ni upp lokalerna (om ni har lokaler)?
Hur får ni den energi ni behöver?
O.s.v

Resor och transporter
•
•
•
•
•

Hur transporterar ni er själva under arbetet, om ni behöver förflytta er?
Hur tar ni er till och från arbetet?
Hur transporterar ni eventuella varor eller tjänster?
Om ni har underleverantörer, hur transporterar de eventuella varor och tjänster?
O.s.v

Ätbart
•
•
•
•

Om er arbetsplats sysslar just med ätbara produkter av något slag, hur ser det ut? Vad erbjuder ni?
Var odlas grödorna? Vilken typ av kött?
Vad äter ni på lunchen?
O.s.v

Hälsa
•
•
•
•

Hur jobbar er arbetsplats med inre och yttre hälsa för era medarbetare?
Har ni möjlighet till distansarbete?
Hur långa arbetsdagar har ni?
O.s.v

5. Träningspasset ”På väg” (25 minuter)

Nu har det blivit dags att knyta ihop nuet med 2045.
Ta fram tankekartan från föregående tillfälle, det vill säga er “Vision 2045” full av era post-it
lappar med idéer. Lägg det tillsammans med tankekartan över nuet som ni just gjort, enligt
följande:
Placera ett stort ark mellan NU och 2045. Förmodligen behöver ni använda golvet eller ett
större bord.
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Jämför tankekartan av nuet med 2045

•
•
•

Är det ett stort eller ett litet glapp mellan tankekartorna?
Vad får ni syn på?
Vad väcker det för känslor? Ett stort puuuh eller ett jublande jaaa!?

Förmodligen blir det synligt att ni vet mycket om vilken riktning som vore klokt att gå mot
och vilka ingredienser som bör finnas med för att den verksamhet ni står i ska bli fossilfri
och maximalt schysst för både människa och planet. Men hur ser vägen dit ut?
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För att det vi vill ska hända, faktiskt ska hända, måste vi börja se vad vi kan göra. Tänk
fortfarande på att ni tränar. Att ni peppar varandra när ni gör detta tillsammans.

And… action!
Välj var och en ut en lapp eller ett område från nuet som ni anser är viktigast att börja
förändra eller som ni känner er mest inspirerade av att ta tag i.
Samtala er igenom en lapp i taget, förhandla och diskutera. Ett praktiskt sätt kan vara att
göra en ny mini-tankekarta för varje lapp på det stora arket i mitten, mellan nu och 2045.
Behöver ni ha stöd i processen, ta hjälp av frågor som:
•
•
•
•
•
•

Vad behöver ni börja göra?
Kan lösningarna för en sak stödja genomförandet av någon annan?
På vilket sätt kan lösningarna bidra till att nå de Globala målen?
Finns det saker i den här förändringen som kan stöka till det för er anställda, vad
behöver ni vakta?
Finns det saker som ni inte kan åtgärda själva, som kräver lagändring eller
ledningsbeslut t.ex.?
Finns det samverkan med andra som skulle underlätta för förändringen?

Behöver ni fördjupning kring just er bransch i klimatomställningen?

Panorama är ett verktyg från Klimatpolitiska rådet som visualiserar Sveriges
klimatomställning. Här ser du vilka delar av samhället som ställer om och hur det går. Det
visar också vad som krävs för att vi ska kunna nå målet om nettonollutsläpp till år 2045.
Till Panorama: https://app.climateview.global/public/board/ec2d0cdf-e70e-43fb-85cbed6b31ee1e09
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Behöver ni mer kunskap om just klimatanpassning?
SMHI har tagit fram Klimatanpassningsspelet, vilket ger ökad förståelse för vad ett varmare
klimat innebär och hur man kan möta de nya utmaningarna.
“Klimatanpassningsspelet handlar om att rusta den fiktiva staden Väderköping och dess
omgivningar för ett förändrat klimat. Här får du lära dig mer om hur klimatet påverkar vårt
samhälle och hur man kan hitta lösningar. Det ger träning i att förstå komplexa
sammanhang, förmåga att analysera och lösa problem.”
Till spelet: https://www.smhi.se/klimat/utbildning/spelet-for-klimatanpassning-1.149193

6. En karta (5 minuter)

Nu har ni en gjort en slags träningskarta, som förmodligen innehåller, både några
omöjligheter, men framförallt en mängd möjligheter.
Ett viktigt resultat är att ni har satt igång ert samtal och därmed synliggjort att ni är
mycket kapabla att vara medskapare i den viktigaste samhällsomställning vi någonsin stått
inför. Ni har kompetens och muskler för att bidra!
Andra resultat är de verkliga saker som ni fått syn på som ni kan och bör börja arbeta med
redan nu. Antingen inom er egen verksamhet, det som ni direkt kan påverka eller de saker
där ni kan ta stöd av facket för att driva på.
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Hur sammanfattar ni era slutsatser?
Ni kommer under det avslutande tillfället att få planera för hur ni vill gå vidare och kommer
att ha nytta av en god sammanställning av er process.
Välj hur ni vill sammanställa genom att t.ex. fota av, skriva ner, göra ett protokoll.

7. Checka ut (10 minuter)

Ta en avslutande runda och knyt ihop tillfället
•
•

Vad tar du framförallt med dig från idag?
Hur känns möjligheterna i dig?

Att tänka vidare på hemma

Nästa tillfälle blir det fokus på rättvis omställning. Vad betyder egentligen det? Vilken roll
kan facken spela?

Läs i kurskompendiet:
Kapitel 4 Rättvis klimatomställning
Kapitel 7 Svensk konsumtion skapar utsläpp utomlands

Fundera på:
Vilka målkonflikter berörs du av? Vilka personliga vanor skulle du behöva/vilja förändra?
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ALLA – Tillfälle 4
Utopi eller möjlighet med rättvis omställning för alla?

1. Välkomna (5 minuter)

Rättvis omställning är ett mångbottnat begrepp, men det centrala är att
omställningen måste ta hänsyn till både de sociala, ekonomiska och de
miljömässiga aspekterna.

Grunden för mänsklig existens är att vi kan försörja oss. Mat på bordet och tak över
huvudet behöver alla. Drägliga sociala förhållanden med trygga anställningar och god
arbetsmiljö borde vara en självklarhet. För att det ska vara möjligt behöver vi ha en levande
planet att leva på och därmed arbeten som ryms inom planetens gränser.
En aspekt av rättvis omställning är det som inom den internationella fackföreningsrörelsen
kallas Just transition – rättvis klimatomställning. 2015 skrevs rättvis omställning in i
Parisavtalet, det var första gången begreppet skrevs in i en internationell
klimatöverenskommelse och Sharan Burrow, generalsekreterare för International Trade
Union Confederation, uttalande den numera välkända frasen “There are no jobs on a dead
planet”.
Klimatförändringar påverkar redan många människors livsförutsättningar och de kommer
att fortsätta förändras och påverka oss ytterligare. Konsekvenserna av
klimatförändringarna slår dessutom hårdare mot de redan sårbara. Klimatet, försörjning
och demokrati hänger därmed ihop.
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Om både de sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekterna får samverka i fackens
arbete kan de bli en verklig kraft att räkna med för klimatomställning och för alla anställda
som ska verka inom ramen för denna omställning. Det vill säga du och jag. Och för att det
ska bli möjligt behöver medlemmarna, det vill säga du och jag, bjudas in att bli medskapare i
den processen, inte passiva mottagare av en förändring som vi inte fått möjlighet att vare
sig förstå eller påverka.
Under det här tillfället kommer ni att få vända och vrida på begreppet rättvis omställning
och klimaträttvisa. Ni kommer att fundera kring om det perspektivet förutsätter en annan
syn på ekonomi där ständig tillväxt inte längre står i centrum, en tanke som tänks och
diskuteras av många idag. Dessutom får ni möta verkliga exempel på hur några olika
fackförbund tagit sig an en rättvis omställning, och slutligen tänka till kring hur ni själva ser
på fackens roll och möjligheter.

Upplägg för dagens tillfälle
•
•
•
•
•
•

Checka in
Klimatkrisen slår inte rättvist
Med munken som modell – ekonomi som tar hänsyn till både människor och planet
Fackförbunden – viktiga förkämpar för rättvis klimatomställning!?
Hur engagerat är ditt fackförbund?
Checka ut

2. Checka in (10-15 minuter)

Rättvis omställning?!
•
•
•
•

Titta er omkring där ni befinner er
Hämta en sak var, som får symbolisera hur ni ser på rättvis omställning
Tänk inte för länge, ni får ett par minuter på er
Visa och berätta för varandra med hjälp av era symboler
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3. Klimatkrisen slår inte rättvist (25 minuter)

Effekterna av klimatförändringarna drabbar människor olika
Det finns en social orättvisa i hur klimatkrisen slår och det är tydligt att de som redan är
socialt och ekonomiskt utsatta – framförallt människor i låginkomstländer – drabbas först
och värst. De som bidragit minst till problemet drabbas hårdast. Om vi inte lyckas bromsa
och hejda klimatförändringarna riskerar den extrema fattigdomen att börja öka igen, efter
decennier av framsteg som förbättrat levnadsförhållandena för hundratals miljoner
människor.
Personer med låg inkomst har svårare att skydda sig mot exempelvis värmeböljor och
översvämningar. Dessutom bor de ofta i områden som är mer sårbara för extrema
väderfenomen. Detta gäller även för industrialiserade länder.
Dessutom drabbas kvinnor ofta hårdare än män. Dels för att relativt sett fler kvinnor är
drabbade av fattigdom än män, dels för att kvinnor i högre grad är direkt beroende av lokala
naturresurser än män, som oftare är lönearbetare.
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Kvinnor som drabbats hårdare av översvämningar och värmeböljor
Samtala utifrån dessa två konkreta exempel hämtade ur kurskompendiet.
•
•

Vid översvämningskatastrofen i Bangladesh år 1991 var 90 procent av dödsoffren
kvinnor och barn. Varför var de så överrepresenterade?
Klimatförändringar kommer att slå olika hårt mot olika grupper även i Sverige. Ett
exempel är att en trolig effekt av klimatförändringarna för Sveriges del är att risken
för fler värmeböljor sommartid ökar. År 2003 dog ungefär 33 000 människor i Europa
i samband med värmeböljan runt Medelhavet. I Frankrike var 64 procent av offren
kvinnor, vilket endast delvis kan förklaras med att det finns fler kvinnor än män
bland de äldre. Vilka fler förklaringar finns?

Ska alla länder bekämpa klimatförändringarna på samma sätt?
Se följande Ted Talk med energiforskare Rose M Mutoso:
“Think about this: Californians use more electricity playing video games than the entire
country of Senegal uses over all. Also, before gyms were shut down due to Covid, New
Yorkers could work out in a 10 degrees celsius gym, because the cold apparently burns
more calories and yet only three percent of Nigerians have air conditioners. As you can see
here’s a mindblowing gap between the energy haves and the energy have nots.”
https://www.ted.com/talks/rose_m_mutiso_the_energy_africa_needs_to_develop_and_
fight_climate_change

Vad väcks i er?
Ta en minut och tänk enskilt, anteckna gärna.
Dela era tankar och fortsätt samtalet utifrån frågor som:
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•
•
•

Hur tänker du kring det faktum att de med minst pengar i regel har lägst
klimatpåverkan och samtidigt sannolikt får ta de hårdaste smällarna?
Är det rimligt att lösningarna för att hejda klimatförändringarna ska se lika ut över
hela världen?
Hur tänker du om ett begrepp som solidaritet och vad handlar det om när vi talar om
klimaträttvisa?

Vill du dyka ännu djupare?
Lyssna på Filosofiska rummet i P1 där de utforskar begreppet Rättvis omställning.

4. Munken som modell – ekonomi som tar hänsyn till både människor
och planet (20 minuter)

Doughnut Economics
Hela vår ekonomi bygger på att vi ska producera och konsumera mer varor och tjänster. När
detta sker ökar den ekonomiska tillväxten, mätt i en ökning av BNP. Tillväxten ger nya jobb
och ökar skatteintäkterna så att vi kan finansiera välfärden, som vård, skola och omsorg.
Problemet är att detta inte fungerarkar för planeten – eller för de allra flesta människor
globalt. Och definitivt inte för kommande generationer.
Vi har enkelt uttryckt använt för mycket naturresurser – och på fel sätt – när vi byggt upp
välfärdssamhället. Det är därför vi nu är mitt uppe i en klimatkris, där vi också överträder
ett antal andra av planetens gränser. Och människor runtom i världen är fortfarande
fattiga, trots det välstånd som vi har byggt upp.
Det allvarliga är att detta sker i en situation där fortfarande mellan 3 och 4 miljarder
människor på jorden lever i fattigdom. För dem är det nödvändigt med en ökad användning
av energi och material, för att de ska komma ur fattigdomsfällan.
Så utmaningen består i att radikalt förändra användningen av naturresurser och så snabbt
som möjligt fasa ut de fossila bränslena – samtidigt som fler människor får chansen att
komma ur fattigdom. Detta kräver ett omtänk kring hela vår ekonomi.
Munken, eller doughnuten, är en modell för att fånga denna komplexitet. Den kopplar
klimaträttvisa till de planetära gränserna och den ekonomiska och sociala utvecklingen.
Munken har utvecklats av ekonomen Kate Raworth vid universitetet i Oxford.
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Kate Raworth – a breakthrough approach to economics
Se detta klipp med Kate Raworth där hon förklarar varför vi behöver våga utmana vår bild av
hur vi ser på vår ekonomi och samhället.
“The 21:st century challenge of my mind is to escape last century’s idea that progress is
this ever-rising line of growth, because it isn’t. This century progress is coming into balance
to meet the needs of all within the means of the planet. That balancing act is the most
exciting adventure we’re going to go on this century.“
https://youtu.be/TcPmD1A-tYc

Hur tänker du?
•
•
•

Vågar du tro på en annan ekonomisk modell?
Med vilket “purpose”/syfte drivs din arbetsplats?
Hur ser du på din möjlighet att påverka vårt ekonomiska system?

Vill du se mer eller dela med andra?
Se serien om the Doughnut economics, sju korta avsnitt, 1,30 minuter vardera.
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0GL611hRRm-F9mFBZ0Q8HKfHYGv7qrCk
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5. Fackförbunden – viktiga förkämpar för rättvis klimatomställning!?
(20 minuter)

Facken har en enorm möjlighet att gå i framkant i denna omställning
Ni ska nu få möta tre olika exempel där facken valt att aktivt vara med i omställningen.

Tyskland avvecklar kolkraften

Tyskland har bestämt sig för att avveckla sin kolindustri fram till 2030. Samma år ska 80
procent av landets elektricitet komma från förnybara källor. Detta är en jätteutmaning som
påverkar många människor. Dels de som blir av med sina jobb, men också hela
samhällsekonomin i de regioner som berörs. För att mildra effekterna har man bestämt att
avvecklingen ska ske i en ordnad takt.
Samtidigt satsar staten rejält med pengar – drygt 400 miljarder kronor. De ska gå till såväl
stora utbildnings- och omskolningsinsatser som satsningar på att få fram nya jobb i de
regioner som berörs. Dessutom går pengarna till avgångsvederlag och förtidspension. Inte
förrän hela omställningskedjan är på plats genomförs avvecklingen, vilket innebär en extra
sporre att få fram de nya jobben.
Den tyska kolutfasningen bygger på en bred uppgörelse mellan regeringen, facken,
arbetsgivarorganisationer, berörda regioner, miljöorganisationer, forskare och andra
aktörer i samhället.
Den tyska centralorganisationen DGB beskriver uppgörelsen som en historisk milstolpe som
inte skulle ha kunna komma till stånd utan de fackliga kraven på en rättvis
klimatomställning. Förbundets rekommendationer till andra sektorer är:
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•
•
•
•

Arbetarnas deltagande är nyckeln i omställningen
Ingen ska lämnas efter
Det behövs ett politiskt ramverk för avvecklingen
Investeringar för klimatskydd, välstånd och meningsfulla jobb är centrala.

Volvos satsning på elbilar innebär omställning för personalen

Personbilstillverkaren Volvo Cars befinner sig i en process där förbränningsmotorerna fram
till 2030 ska ersättas av elmotorer. I början av 2021 fick de anställda på fabriken i Skövde,
där dagens motorer produceras, besked om att även de nya elmotorerna ska tillverkas där.
Marko Borg Peltonen, klubbordförande för IF Metalls 1350 medlemmar vid Skövdefabriken,
påpekar att det både tekniskt och personellt är mindre krävande att bygga elmotorer. Men
han hoppas att ingen ska tvingas sluta på grund av teknikskiftet.
Fackets mål är att ingen ska behöva sluta ofrivilligt om vi måste minska på personalen,
säger han.
Redan innan beskedet om fortsatt tillverkning i Skövde kom hade facket haft en dialog med
ledningen om ett avgångserbjudande. Det ledde till att företaget gick ut och erbjöd två
årslöner till alla som fyllt 60 år och ville lämna företaget. En majoritet i målgruppen hann
nappa på erbjudandet.
Det är tufft att jobba kvar inom industrin tills man blir 65 så jag förstår att många tog det
erbjudandet, säger Marko Borg Peltonen.
Han tillägger att facket är överens med ledningen om en bred kompetensatsning i samband
med övergången till produktion av elmotorer.
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Lucasplanen – ett fackligt förslag

På 1970-talet fanns i Storbritannien något som hette Lucasplanen, där arbetare på flyg- och
krigsmaterielbolaget Lucas Aerospace tillsammans med progressiva forskare föreslog en
omställning till att istället tillverka bussar till kollektivtrafiken och annat som kom
samhället till nytta. Ulf Jarnefjord som i många år arbetat fackligt, både i Sverige och
internationellt bland. annat. för världsfacket ITF (Internationella
transportarbetarfederationen), berättar att det idag finns en ny Lucasplan i Storbritannien.
I den vill man omvandla bilindustrin till att istället bygga elektriska bussar och smarta
tåglösningar.
De brittiska facken föreslår även, enligt Jarnefjord, att renovera de gamla bostadshusen,
som läcker som såll. Det är gamla stenhus med englasfönster där
uppvärmningskostnaderna är höga och de som bor där har inte råd att värma upp dem på
vintern. Så facken vill genomföra ett enormt investeringsprogram för att bygga om
bostäderna och göra dem mer energieffektiva och på så vis skulle det skapa en mängd
lokala arbetstillfällen.
Enligt Jarnefjord har fackföreningarna både i Sverige och på andra håll kommit väl långt
ifrån medlemmarna. Han menar att arbetarna måste bli medskapare i den här processen
och inte betraktas som passiva offer som facken ska lösa problem åt. Facken måste se till
att medlemmarnas tankar och idéer blir hörda. Kraften ligger i att göra omställningen
tillsammans.
Klimatomställningen för alltså med sig många positiva effekter på arbetsmarknaden.
Samtidigt är det inte säkert att det är samma personer som förlorar sitt yrke som sedan får
något av alla de nya gröna jobben. De nya jobb som skapas i klimatomställningen ställer krav
på ny kunskap. Samtidigt finns de jobb som skapas och försvinner inte nödvändigtvis inom
samma sektorer eller delar av Sverige.
Detta glapp måste hanteras för att omställningen ska bli rättvis och hållbar. Annars finns
det risk för att omställningen bidrar till utanförskap och försämrade arbetsvillkor i den nya
gröna ekonomin. I denna process måste de som påverkas vara delaktiga.
Om vi ser till att omställningen är inkluderande och att fler får möjlighet att påverka
utvecklingen är det möjligt att genomföra klimatomställningen så att den blir rättvis för
individen. För att vi ska kunna ta vara på möjligheterna är det avgörande att aktivt jobba
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mot en rättvis klimatomställning. Annars finns det risk för att omställningen bidrar till
utanförskap och försämring av arbetsvillkor i den nya, gröna ekonomin.

Hur tänker ni?
•

Hur skulle man via facken kunna bjuda in de fackliga medlemmarna till att vara
medskapare och vara med och både bidra till klimatomställning och samtidigt bidra
till att lösa andra samhällsutmaningar?
T.ex. som Lucasplanen, finns det liknande utmaningar i Sverige?

•
•
•
•

Krävs det att facken vågar bli modigare?
Skulle det behövas klimatombud likaväl som skyddsombud?
Vilken roll ser du att de skulle kunna ha?
Skulle du vara intresserad av den typen av engagemang?

Vill ni dyka djupare i detta tillsammans, återvänd till kurskompendiet under rubriken “Så
arbetar facken med rättvis klimatomställning”.

Klimatombud
Läs mer om Visions ambition när de hösten 2021 lanserade klimatombud:
Minska din arbetsplats klimatpåverkan

IUTC – Världsfacken
Läs mer på Världsfackens Just transition center:
Building Workers’ Power
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6. Checka ut (10 minuter)

Ta en avslutande runda och knyt ihop tillfället
Vad tar du framförallt med dig från idag?

Att tänka vidare på hemma

Nästa tillfälle är avslutningen för Klimatsamtal, men förhoppningsvis starten på ett fortsatt
gemensamt klimatengagemang. Fokus under nästa tillfälle kommer att ligga på hur ni vill ta
med er era erfarenheter och omsätta dem i verklig handling.

Ta reda på hur just ert fackförbund arbetar med klimatomställningen
•
•
•
•
•

Uppfattar du som medlem att detta är en prioriterad fråga?
Vad berättas på ert fackförbunds hemsida om klimatomställningen och fackets roll?
Finns rättviseperspektiven med?
Finns det andra fackförbund som ni kan inspireras av?
Mejla ert fackförbund och ställ frågor och kontakta era lokala ombud. Ni som
medlemmar kan göra skillnad.

Och så glömmer ni inte att fixa gott fika tills ni ses nästa gång!
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MÅL – Tillfälle 5
Landa, tänk efter, fortsätt gå!
Under detta avslutande tillfälle kommer ni att få tid för eftertanke, titta
tillbaka på er process under ert Klimatsamtal och utifrån det tillsammans
bestämma vilken väg ni vill ta vidare.

1. Välkomna (5 minuter)

Välkomna i mål. En plats att landa på, utvärdera träningen, för att därefter besluta er om
hur ni vill gå vidare. Träning ger ju som bekant färdighet, men det krävs också att den
underhålls för att kroppen ska fortsätta utvecklas.

När ni drog igång det här Klimatsamtalet visste ni inte var ni skulle landa. Syftet har varit att
tillsammans få träna och i viss mån “leka oss förbi” olika hinder och fram till en väg där det
blir möjligt för oss att börja agera i klimatfrågan. Och att öka vår gemensamma kunskap och
vilja att göra det tillsammans, på våra arbetsplatser och genom våra fack- och
folkbildningsförbund.
Under tillfälle två beskrevs hur ni:
“… tillsammans får kliva in i ett rum där allting är möjligt. Där allting kommer att gå bra. Där
ni kan göra skillnad. Detta är inte för att ni blundar för att vi går en oviss framtid till mötes,
där klimatfrågan på allvar har en oviss utgång. Utan för att vi behöver se möjligheter för att
hitta vägen. Vi behöver få uppleva att vi kan vara med och göra skillnad. För att sedan våga
hoppa!”
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Nu är det dags att hoppa. Och kom ihåg att även ett hopp från kanten är ett hopp!
Under det här avslutande tillfället kommer ni att få knyta ihop era tankar och slutsatser och
landa i vilket nästa steg ni vill ta. Såklart blir det även en liten avslutande pulshöjare – en
sista hälsning från 2045 – som får ge er en extra push ut i nuet.

Upplägg för dagens tillfälle
•
•
•
•
•
•

Checka in
Tillbakablick
Framåtblick
En avslutande pulshöjare
Checka ut med en hälsning från framtiden
Utvärdering

Förbered
•
•
•

Skriv ut material till “Tillbakablick”
Vita papper A5, ett vardera
Pennor

2. Checka in (10-15 minuter)

Kommer ni ihåg den första incheckningen? Ni fick hämta en sak som symboliserade en oro
och ett hopp. Vi avslutar på ungefär samma sätt. Kanske har perspektiven förändrats?
•
•
•
•
•

Titta er omkring där ni befinner er
Hämta en sak som får symbolisera en oro ni har kopplat till omställningen på din
arbetsplats eller bransch
Hämta en sak som får symbolisera ett hopp ni känner, kopplat till din egen
arbetsplats eller bransch
Tänk inte för länge, ni får ett par minuter på er
Visa och berätta för varandra, först om er oro, sedan om ert hopp

Vad blir tydligt hos er? Reflektera tillsammans.
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3. Tillbakablick (20 minuter)

Som ni har sett berör klimatomställningen hela samhällsekonomin. Det är lätt att känna sig
uppgiven och frustrerad över att för lite görs för att hejda klimatkrisen. Det är viktigt att
komma ihåg att du själv är en del av lösningen – men att vi måste agera tillsammans.
Vi kan alla vara med och förändra. Dels genom hur vi lever och konsumerar både i våra hem
och på jobbet. Dels genom att passivt eller aktivt stödja organisationer som arbetar för
förändring, såsom miljöorganisationer och politiska partier – det finns många möjligheter
att påverka i en demokrati.
Vissa branscher har en direkt koppling till Sveriges inhemska utsläpp och därmed lösningen
på hur vi når klimatmålet 2045. Det handlar om branscher såsom stål, cement,
fordonsindustrin, jordbruket, och många fler. Andra har en indirekt koppling som
leverantörer och inköpare. Nästan alla branscher har dessutom en koppling till
konsumtionsbaserade utsläppen genom egna inköp eller försäljning av importerade varor
som bidragit till utsläpp utanför Sverige.
Omställningen berör oss alla och vi måste våga tro att det går att ställa om. Nu handlar det
om att tillsammans bestämma oss för att genomföra de förändringar som krävs.

Instruktion
Förbered ett rum, en korridor eller en avgränsad plats utomhus genom att sätta upp de
utskrivna bilderna för respektive tillfälle med minst några meter emellan, beroende på hur
långt ni vill gå. Länk till pdf i Förbered ovan.
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Gå två och två och samtala några minuter kring varje bild/tillfälle utifrån frågor som:
•
•
•

Vad stack ut för dig under det här tillfället?
Vad tog du framförallt med dig?
Vad vill du lära dig mer om, påminna dig om, dyka djupare i?

4. Framåtblick (20 minuter)
Utifrån det ni nu har samtalat om är det dags att titta framåt. Hur vill ni gå vidare?

Lägg fram alla bilder från Klimatsamtalspromenaden. Ta dessutom fram sammanställningen
av er process med tankekartorna: “nu, vägen till 2045 och Vision 2045”. Lägg allt väl synligt
för alla.

Hur tänker ni när ni ser helheten?
Hur tänker ni kring allt detta ni har processat fram tillsammans? Vilka av alla era tankar och
slutsatser vill ni börja göra verklighet av? Vad behöver ni göra för att det ska bli möjligt?
•
•

Varje deltagare får tre tomma pappersark och ska nu, var för sig, välja ut och
kortfattat beskriva tre saker som man vill göra verklighet av, en idé per pappersark
Lägg sedan alla förslag i en hög på golvet/bordet och varje deltagare får dra tre nya
lappar ur högen, alltså inte sina egna
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•
•
•

Nästa uppgift är att komma med förslag på hur man kan utveckla de idéer som står
på lapparna, några förslag per lapp
När detta är gjort samlar ni in alla lappar igen och gör om proceduren en gång till
Varje idé har nu fått två andra personers kreativa tillägg och idéer och har
förhoppningsvis god potential att kunna börja genomföras

Vad får detta för konsekvenser?
•
•
•
•
•

Vill och behöver ni fortsätta träffas för att arbeta vidare?
Finns det fler på er arbetsplats som borde genomföra den här kursen?
Behöver ni prata med ledningen?
Behöver ni kontakta ert fackförbund?
O.s.v.

Det är i så fall en god idé att någon av er tar på på sig ansvaret att sammanfatta och leda
ert nästa steg.

5. En avslutande pulshöjare (10-20 minuter)
Innan det är dags att avrunda ska ni få göra en sista förflyttning till 2045 för att påminna er
om att det är möjligt att genomföra klimatomställningen!
Det blir en sista träning och peppning inom Klimatsamtalets ramar, men något att ta med er
när ni sedan ska kavla upp ärmarna och börja göra.

Grattis! Ni på er arbetsplats har gjort det så bra att ni har vunnit, kanske inte bara ett utan,
flera, fina priser för ert enastående arbete för en rättvis klimatomställning som gynnat
både människor och planet.
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Instruktion

Resonera högt tillsammans kring följande:
•
•
•

Vad är det ni har fått pris för?
Vad är det som gör att ni 2045 är så stolta över er arbetsplats att ni skryter om den
för andra?
Vad är det som gör att många vill arbeta hos er?

Vill ni göra det extra roligt och få en riktig adrenalinkick?
•
•
•

Låt alla deltagare i gruppen, var för sig, under två minuter få skriva en
prismotivering eller anställningsannons.
Leta upp en fanfar på Spotify eller annan musiktjänst, spela den och låt därefter var
och en av er läsa sin motivering eller annons.
Spela fanfaren inför varje uppläsning.
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6. Checka ut – med en hälsning från framtiden (20 minuter)

Minns ni vykortet som ni mötte i det inledande tillfället?

Er avslutande utcheckning blir att “vända på vykortet” och skriva vad som står på
baksidan.
Vad är det framtidens unga människor kommer att vara tacksamma över att ni gjorde? Hur
agerade du, din arbetsplats och ditt fack- eller folkbildningsförbund?

Instruktion
Alla i gruppen tar ett A5 var och skriver varsitt vykort. Inled med någon av följande fraser
eller helt valfri text:
•
•
•

Tack för att ni…
Vi får mod idag när vi minns…
Vi är stolta över att ni…

Låt det gå ganska fort. Läs därefter upp era vykort för varandra. Ta med er denna
uppmuntran in i ert fortsatta engagemang!
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Utvärdering (5 minuter)
Gör var för sig följande utvärdering. Till utvåärderingen:
https://globalut.typeform.com/to/JtXsWJeM

Dags att ta nästa steg!
Vi har nu kommit till slutet av denna studiecirkel.
Som du har sett under kursen går klimatkrisen ännu att bromsa, om vi agerar nu.
Omställningen är möjlig, men den kommer inte ske av sig själv. Vi måste riva en massa
hinder och investera stora summor i rätt saker. Vi måste alla börja leva på ett sätt som inte
tär på planeten.
För att vi ska klara omställningen behöver vi modiga politiker som vågar fatta de beslut som
tar oss in i framtiden. Och vi behöver modiga och pålästa individer som agerar för att skapa
förändring.
Här har du en viktig roll att spela! Att du nu har gjort denna studiecirkel, och lärt dig mer
tillsammans med andra, är ett första viktigt steg. Vi hoppas att det ska inspirera till att
också agera. Genom att agera – på jobbet, i din förening eller hemma hos dig själv – kan du
vara en del av klimatomställningen.
Vi hoppas att denna kurs gett dig verktygen att ta nästa steg i ditt engagemang. Lycka till!

Om kursen
Kursen har tagits fram av Spilloteket på uppdrag av Global Utmaning, som en del
av Klimatagendan – Sverige ställer om. Materialet är framtaget i samarbete med
Fackförbundet ST, Handelsanställdas förbund, Industrifacket Metall, LO, Svenska
byggnadsarbetareförbundet, Svenska transportarbetareförbundet, TCO, Unionen och Vision
samt ABF, Folkuniversitet, Sensus, Studiefrämjandet och Studieförbundet Vuxenskolan.
Svenska Postkodsstiftelsen har finansierat arbetet.
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