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Introduktion
Detta samtalsmaterial riktar sig till er som vill närma er hållbarhetsfrågor som rör ert boende. Det
kan vara inom exempelvis en bostadsrättsförening, en hyresgästförening, en tematisk arbetsgrupp,
eller i någon annan typ av samverkan grannar emellan. Just denna version är särskilt anpassat för
lokala hyresgästföreningar och boende i hyresrätt. Materialet är forskningsbaserat och tar ert
vardagsliv och bostadsområde som en utgångspunkt för att utforska ansvar och möjligheter att
arbeta med hållbarhet på ett inkluderande sätt.

Ett material för samtal och handling

Boendeföreningars roll för hållbarhet

Boendeföreningar är en viktig aktör i omställningen till ett hållbart samhälle. Däremot finns
det skillnader mellan vilka frågor som kan drivas i olika upplåtelseformer. Boende i hyresrätt har ett lägre genomsnittligt ekologiskt
fotavtryck. Detta kopplar till socio-ekonomiska
faktorer som att hyresrättsinnehavare i snitt
har lägre inkomster, bor på mindre yta (ibland
rent av trångbott) och konsumerar mindre.
Möjligheterna för boende i hyresrätt att påverka
kan dock variera stort mellan olika hyresvärdar,
som tolkar sitt ansvar gällande social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet väldigt olika. En
vanlig missuppfattning är att engagemang och
arbete för hållbarhet skulle vara beroende av
upplåtelseform. Det händer att hyresgästföreningar som uppmärksammas för sitt hållbarhetsarbete misstas för bostadsrättsföreningar!
Lokala hyresgästföreningar har samtidigt möjlighet att driva på för större förändringar gentemot fastighetsägare och mot hyresgästföreningen nationellt, som kan få effekt även utanför
det egna bostadsområdet. Här finns det stor
potential att jobba inkluderande för att bredda
hållbarhetsarbetet, ta sig an mer långtgående
förändringar och inte minst ta tillvara på all kraft
och engagemang som finns där just ni bor!

Du har kanske hittat till detta material för
att du är orolig för de ekologiska och sociala
utmaningar som samhället står inför. Kanske
söker du ett sammanhang för att diskutera vad
du själv och andra i din omgivning kan göra?
Kanske är du motiverad i en specifik fråga i
just ert bostadsområde. Eller så vill du få tips
på hur ni kan starta upp ett hållbarhetsarbete,
eller öka ambitionen i det som finns lokalt där
du bor. Detta material ger ingen färdig checklista, men utifrån forskningsbaserad kunskap får
ni möjlighet att samtala kring de förändringar
som krävs och den roll ni kan ta lokalt för att
bidra till en hållbar utveckling. Materialet ger en
möjlighet att både enskilt och gemensamt få reflektera kring olika perspektiv på hållbarhet och
de dilemman och överväganden som omställningen till ett hållbart samhälle kan innebära.

En integrerad syn på hållbarhet

Vi befinner oss idag i en ohållbar situation.
Det fortsatta utarmandet av jordens resurser,
ökad klimatpåverkan, minskad biologisk mångfald och andra oåterkalleliga miljöförändringar
sätter press på de ekologiska system som utgör
förutsättningarna för livet på jorden. Samtidigt
ser vi att en stor ojämlikhet står i vägen för
en hållbar och rättvis samhällsutveckling. Här
krävs en syn på hållbarhet som integrerar såväl
miljö- och klimatfrågor som olika sociala och
ekonomiska förutsättningar och mål. Hur kan
en hållbar framtid för alla se ut? Detta material
tar därför också upp frågor om hur privilegier
kopplar till en hållbar omställning och framtid.
Vad måste förändras och omförhandlas när det
gäller vårt boende och vårt vardagsliv? Hur kan
vi göra det tillsammans?

Krävs mer än tekniska förändringar

Den byggda miljön och livet vi lever i våra bostäder står för en stor del av miljö- och klimatpåverkan i vårt moderna samhälle. Bostadssektorn
påverkar också resursfördelning och välfärd i
samhället både direkt och indirekt. Forskning*
visar att det krävs mer än tekniska förändringar.
Det handlar inte bara om själva byggnaderna och
att bygga och underhålla dessa på ett
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resurseffektivt sätt – vi måste också göra
vardagslivet som levs i husen mindre resursintensivt. Konsumtionssamhället och synen på ett
bekvämt hem innebär en utmaning för omställningen till ett hållbart samhälle. Här kan boendeföreningar spela en viktig roll genom att ta sig
an frågan om en inkluderande hållbar omställning och visa vägen i praktisk handling. Ofta har
långsiktig samhällsförändring börjat just så: att
en grupp människor tillsammans förändrat något
i lokalsamhället och skapat så kallade ”sociala
förändringspunkter”. Det kan handla om allt ifrån
att mobilisera mot lokal miljöförstöring, till att
skapa lokala kulturevenemang eller att öppna
upp föreningslokaler och starta soppkök för
utsatta grupper.

För intresserade grupper finns det, utöver
dessa fyra träffar, en bonusträff på tema
”Se med nya ögon”, som genomförs inför den
sista träffen.
*För hänvisningar till relevant forskning se s. 42.

MÄN:s samtalsmaterial Män i Klimatkrisen
utgör en viktig inspirationskälla för detta
material, tillsammans med metoden ”The
Work that Reconnects”, som utvecklades
av författaren och miljöaktivisten Joanna
Macy. Hennes syfte var att låta kännandet
och känslor bli en viktig del av drivkraften
för aktiv handling och förändring. Forskning understryker vikten av att ge utrymme för känslor samt att belysa och ifrågasätta normer och värderingar som en
del av den ”inre omställning” som också
krävs för att driva förändring. Det kan
både syfta på det personliga – vad du känner, tänker och gör – och på det kollektiva
– de normer och antaganden vi ser som
gemensamma och som vi delar inom en
grupp eller ett samhälle. Här är det viktigt
att stanna upp och våga känna det som
skaver, men också att skapa utrymme för
gemensam diskussion och handling istället
för att lägga ansvaret på enskilda individer.
I det här materialet ingår olika övningar för
att visualisera omställningen till en hållbar
framtid och stimulera till diskussion.

En metod för handling och förändring

Detta material är framtaget för att underlätta
samtal och diskussion kring olika aspekter av
hållbarhet i boende och vardagsliv. Materialet
är tematiskt uppdelat i fyra träffar:

1. Tacksamhet – vad är viktigt i boendet?
2. Hedra smärtan – frustrationen kring vart
världen är på väg

3.

Se med nya ögon – hur skulle vi vilja bo?

4. Gå vidare – hur kan vår grupp bidra
i omställningen?
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Att starta och leda en samtalsgrupp
Vilka kan vara med?
Ni kan vara minst 3 personer och max 9 personer
i en samtalsgrupp. Ju fler ni är i gruppen, desto
fler synsätt får ni ta del av, men en för stor grupp
försvårar trygga samtal där alla hinner komma till
tals. Det viktigaste när ni sätter samman en samtalsgrupp är att hitta personer i ert bostadsområde som är beredda att mötas regelbundet under
hela den period ni bestämmer er för att hålla de
fyra träffarna. Eftersom träffarna bygger vidare
på varandra är det bäst om samma personer kan
vara med från början till slut. Alla behöver inte
vara medlemmar i den lokala hyresgästföreningen, men det kan underlätta om några av er är, så
ni kan förvalta de insikter och förslag som
kommer fram i gruppen i föreningens arbete.

Ni ses i ungefär 1,5 till 2 timmar varje träff och
pratar om hållbarhet i ert boende och vardagsliv utifrån ett särskilt tema. Att ses en gång
varannan vecka är en bra utgångspunkt men ni
i gruppen bestämmer hur just ni vill göra. Dock
är det bra om träffarna inte sker mer sällan än
en gång i månaden, då det kan vara svårt att
minnas föregående träff annars.
Samtalen blir bäst om de följer vissa strukturer för att se till att alla närvarande kan delta i
samtalet på ett tryggt sätt. Därför har ni förhållningsregler för vad som är okej och inte i
er samtalsgrupp. I materialet används organisationen MÄN:s beprövade metodik ”Lilla och
Stora Rummet”. Dels pratar ni i rundor där en i
taget talar utifrån sig själv och sina erfarenheter. Dels har ni ett mer öppet samtal för att diskutera olika möjligheter och tillvägagångssätt.
Dessa samtal utgår ibland från ett specifikt
scenario eller problem kopplat till omställning.
Samtalets olika delar fyller olika syften – att
dela med sig av en erfarenhet, att diskutera ett
problem eller att komma på en lösning.

Vem leder gruppen?
Det är bra om en person är ansvarig för gruppen genom hela samtalsserien. Det bidrar med
tydlighet och ökar chansen att alla samtalen
genomförs. Det är bra om du tar ett litet extra
ansvar för att påminna om reglerna för gruppen och att tänka på att hålla mötestiden. Det
är viktigt att du läser igenom materialet inför
varje träff.

Lilla Rummet
I det Lilla Rummet sker samtalet i rundor där
en i taget pratar och de andra i gruppen lyssnar. Hela poängen med rundan är att alla lyssnar på den som pratar, utan att avbryta. Nästa
person i rundan ska tala utifrån sig själv och
undvika att kommentera vad de andra sagt.

Det är givetvis möjligt att skapa ett bra samtalsklimat i en grupp med ett roterande ledarskap men det kräver extra arbete och uppmärksamhet. Avsätt i så fall tid i slutet av
varje träff för att bestämma vem som ska axla
ledarskapet för nästa träff eller gör ett schema
för detta inför eller under gruppstarten. Som
ansvarig för gruppen är du också en del av den.
Det är viktigt att du deltar och delar utifrån
dig själv och därmed sätter tonen. Att ansvara
för gruppen betyder inte att du står över eller
utanför gruppen, utan att du leder genom exempel.

När alla i gruppen har pratat är rundan över.
Om någon inte vill säga något i rundan går det
bra att säga ”pass” så får nästa person prata.
I slutet av rundan får den som sagt pass en
andra möjlighet att dela med sig av sina tankar
om den vill.
I det Lilla Rummet fokuserar samtalet på
personliga erfarenheter. Vi pratar om sådant
jag själv som individ har upplevt och känt. Vi
tillåter oss att vara sårbara.

Var, när och hur ses ni?
Träffas digitalt eller på en plats där ni kan tala
ostört, inomhus eller utomhus. Gärna en plats i
ert bostadsområde.
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•

Vårt lyssnande präglas av öppenhet och en
icke-dömande inställning. Vi kommenterar
eller utmanar inte andras berättelser.

•

Vi försöker undvika att prata om strukturer eller teorier. Jag försöker lägga märke
till om jag främst säger saker för att verka
”smart” eller ”upplyst” och går i sådana fall
tillbaka till att berätta personligt.

plats i ett större sammanhang och i samhället.
Vi tar hjälp av etablerad kunskap, diskuterar
begrepp och utforskar varandras tankar och
åsikter. Håller vi inte med om eller bara vill
kommentera något som sägs så kan vi utmana och försöka komma med nya perspektiv. I
det Stora Rummet löser vi problem, gör planer
framåt och föreslår hur vi kan förändra normer
och beteenden till det bättre.
I det här samtalsmaterialet börjar vi ofta med
rundor i Lilla Rummet, för att sedan ha en
öppen diskussion i Stora Rummet. Ibland hamnar ändå samtalet i det Stora Rummet, trots
att vi hade för avsikt att stanna kvar i det Lilla
Rummet. Det här kan ibland bero på ren vana.
Det kan också bero på att det känns lättare att
prata om saker på ett generellt eller teoretiskt
plan. Var därför uppmärksam på vilket rum du
befinner dig i när du pratar. Det är dock mycket viktigt att ingen känner sig tvingad till att
prata på ett visst sätt. Var och en tar ansvar för
sina egna gränser och berättar bara det den vill
och känner sig redo att dela i stunden – inget
annat. Se modellen med det Lilla och Stora
Rummet som ett förslag på upplägg för ett välstrukturerat och respektfullt samtal.

Tidsgräns
För att skapa så bra och rättvisa förutsättningar som möjligt för tal och lyssnande är det bra
att sätta en tidsgräns för hur länge var och en
pratar under rundorna i Lilla Rummet. Om ni
är många i gruppen är det bra att sätta en kort
taltid (2 min) för varje persons berättelse under
en runda. Om ni är få i gruppen kan taltiden
vara längre (3 min). En person tar ansvar för
att sköta timern som ger en signal när tiden är
slut. Den som talar behöver inte tala hela den
tiden utan kan lämna vidare till nästa person
när den känner sig klar. Då startas timern om
för nästa talare.
Stora Rummet
Det Stora Rummet är en plats för öppen diskussion, utan rundor. Där försöker vi förstå vår

Lilla Rummet

Stora Rummet

Självreflektion

Omvärldsanalys

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

öppenhet/empati
erfarenhet
individ
mage/känsla
jag och du
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nyfikenhet/kritik
teori
struktur
huvud/förnuft
samhällsnivå

Om att inleda rundan och sätta en berättarnorm
Den som pratar först under rundan skapar en
”berättarnorm”, både vad gäller berättelsens
innehåll och hur mycket tid man tar på sig. Om
den som börjar rundan vågar vara personlig
och berätta något som berör, så gör hen det
automatiskt lättare för andra att också göra det.
Om den som börjar däremot berättar något
opersonligt, generellt eller teoretiskt så finns
det risk att också andra berättar på det sättet.
Om du som samtalsledare av någon anledning
tycker det känns svårt att börja berätta på det
här sättet utifrån en viss fråga, kan du be någon
annan frivillig i gruppen att börja. Gör det då
gärna i förväg så personen hinner förbereda sig.

för ojämnt fördelat i Stora Rummet. Ett annat
exempel är att be gruppen behålla lugnet och
tänka på att ha ett välvilligt och aktivt lyssnande
ifall det skulle uppstå något missförstånd eller
bli ivrig debatt.

Övriga roller
Utöver samtalsledaren finns det ytterligare
roller under samtalen i gruppen. Vi rekommenderar att ni gör ett roterande schema för
dessa och turas om att utföra uppgifterna. Det
stärker allas delaktighet i gruppen att variera
roller under träffarna. Inför eller i början av
varje träff utses en:
Tidtagare – som underlättar för samtliga att
hålla sig till sin taltid under rundorna i Lilla
Rummet. Tidtagaren sätter en timer för varje
persons taltid och tydliggör när tiden är ute.
När tiden är ute får den som har ordet möjligheten att avsluta sin mening innan den ger ordet
vidare till nästa person. Tidtagaren ansvarar även
för att sätta en timer för den öppna diskussionen
i Stora Rummet (det finns tidsangivelser för varje
diskussionsfråga).
Antecknare – som ansvarar för att skriva ner
och sammanfatta det som sägs i Stora Rummet
(OBS ej i Lilla Rummet). Det är viktigt att sammanfatta och dokumentera diskussionerna i
Stora Rummet då de handlar om gruppens syn
på ett hållbart boende samt möjliga utvecklingsområden och tillvägagångssätt. Under den
sista träffen går gruppen igenom anteckningarna
från tidigare träffar för att se om det går att bygga
vidare på det som har diskuterats.
Stämningsunderlättare – som ansvarar för att
tala om för gruppen när samtalet blir skevt
eller fungerar dåligt. Samtalsunderlättaren
kan till exempel fråga om de som inte sagt så
mycket vill berätta vad de tycker när ordet blir
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Förhållningsregler för samtalsgrupper
Börja med att komma överens om gemensamma regler och förhållningssätt. Det gör
det lättare att komma igång på ett bra sätt i
samtalsgrupperna och skapa ett givande utbyte i en samtalsgrupp. I Träff 1 går ni igenom
reglerna och diskuterar dessa. Ni kan förstås
lägga till eller ändra något i reglerna för Lilla
Rummet som passar er grupp bättre. Det är
bra att gå igenom reglerna i början av varje
träff som påminnelse.

missförstånd reds ut. Antecknaren skriver ned
och sammanfattar diskussionen.

7. Försök avsluta samtalsgruppens samtal på

den tid ni bestämt
Det är bra om alla deltagare är närvarande till
slutet. Ifall någon behöver gå tidigare är det bra
om hela gruppen vet om det från start. Stanna
upp samtalet och säg hej då.

8. Det är ett åtagande att komma alla träffar

Vid förhinder är det viktigt att meddela gruppen. Ju tidigare desto bättre.

1. I det Lilla Rummet sker samtalet i rundor

där vi inte avbryter
En person i taget pratar och lämnar över ordet
till nästa person när den känner sig klar, eller
när den i förväg överenskomna taltiden är slut
(oftast 2 eller 3 minuter). Ingen kommenterar
eller diskuterar något mellan de olika talarna
under rundan. Den som inte vill säga något
kan alltid säga ”pass” och lämna över turen till
nästa person.

2. I det Lilla Rummet finns ett löfte om tystnad
Utanför gruppen berättar vi inte vad någon
annan har sagt i Lilla Rummet. Däremot får vi
berätta vad vi själva har delat och upplevt.

3. I det Lilla Rummet pratar vi utifrån egen

erfarenhet och det vi känner
Använd gärna jag-form när det är din tur att
berätta under rundan.

4. Var och en tar ansvar för sina egna gränser
och behov
Och berättar bara det den vill och känner sig
redo att dela i stunden – inget annat.

5. Stötta varandra genom att lyssna aktivt och

välvilligt på varandra
Tolka vad andra säger med din bästa vilja. Utgå
från att alla vill väl och gör sitt bästa.

6. I det Stora Rummet för vi en öppen diskussion
om tänkbara tillvägagångssätt
Även här tar vi gemensamt ansvar för att lyssna
aktivt, vara respektfulla och ge plats för allas
åsikter. Stämningsunderlättaren tar extra ansvar
för att ordet fördelas bra och att eventuella
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Träff 1

Tacksamhet – vad är viktigt
i boendet?
Under den första träffen ska vi lägga grunden till
ett tryggt rum där öppenhet och aktivt
lyssnande möjliggör inkluderande och ärliga
samtal. Vi kommer att fokusera på tacksamhet
och det som ger oss glädje i vår boendemiljö och i vårt vardagsliv. På det sättet får vi en
tydligare bild av vad vi i den här gruppen uppskattar och värdesätter i vår närmiljö som den
ser ut idag. Med den kunskapen blir det sedan
lättare att utifrån olika hållbarhetsperspektiv
planera kring hur vi kan stärka och skapa plats
för det vi finner viktigt. Det bidrar då till att vi
kan landa i mer konkreta handlingsåtgärder i
slutet av samtalsserien.
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*Vid digital träff*
Ta en print screen på Google Maps-bild (satellit-foto) över boendeföreningens närområde
och lägg in i ett program där det går att markera/skriva i bilden, exempelvis Paint, Förhandsvisning, eller ett online-verktyg likt Miro.

Till dig som samtalsledare – att göra
innan träffen
Läs igenom hela detta samtalsmaterial fram till
och med Träff 1.

1. Bestäm plats, starttid och sluttid, helst för

Steg 1. Hälsa alla välkomna (5 min)
→ När alla är på plats – välkomna och berätta
kortfattat hur det kommit sig att du/ni har tagit
initiativ till att starta denna grupp och/eller
använda detta samtalsmaterial. Hänvisa gärna
till rubrikerna/text i fetstil på s. 4-5 i detta
material.
→ Visa bilden på s. 3 i bilagan för skärmdelning
med temana för de fyra träffarna.
→ Läs upp den korta introduktionstexten för
denna specifika träff.

samtliga träffar redan nu. Beräkna 2 timmar
per träff för att få marginal att bli klara i tid.
Det går alltid bra att avsluta träffen tidigare om
ni känner er färdiga.

2. Ägna lite tid åt att fundera över vad du som

ledare vill berätta utifrån de frågor som träffens
samtal kretsar kring. Håll dig inom det vi kallar
för ”Lilla Rummet” när du inleder rundorna och
sätter tonen.

3. *Vid fysisk träff*

Steg 2. Bryta isen (10 min)
→ Visa och läs upp frågorna på s. 4 i bilagan
för skärmdelning.
→ Förklara att alla får i tur och ordning under
en minut svara på EN av dessa frågor medan
de andra lyssnar utan att kommentera.
→ Klargör vem som kan sätta en timer på en
minut för varje person som talar.
→ Som samtalsledare börjar du att dela.

Ställ i ordning stolar i en cirkel utan bord eller
annat i mitten. Om vädret och årstiden til�låter och om ni har möjlighet, så sitt gärna
utomhus i ert bostadsområde där naturen eller
andra aktiviteter i grannskapet är mer påtagligt närvarande. Ett annat sätt är att ses i en
föreningslokal eller hemma hos någon och göra
något gemensamt som kan byggas på under
samtalsseriens gång. Till exempel plantera
växter eller göra i ordning en byteshörna. Det
går också bra att bara ses utan något av detta.

Vad tänkte och kände jag på vägen hit?
Varför har jag valt att gå med i denna grupp?

*Vid digital träff*
Nämn gärna att det går bra att sitta utomhus.

Steg 3. Gå igenom Lilla och Stora Rummet
samt förhållningsreglerna (10 min)
→ Visa bilderna på s. 5-7 i bilagan för skärmdelning.
→ Läs upp bildtexterna.
→ Fråga gruppen:

4. Mejla ut samtalsmaterialet till alla deltaga-

re med instruktioner om att läsa s. 4-9 inför
träffen. Det går bra att genomföra träffarna
genom att samtalsledaren enbart läser från
och visar frågor/bilder på datorskärm. Det kan
vara hjälpsamt för samtalsledaren att använda
ett utskrivet exemplar, men det är inget måste.

Går reglerna att förstå? Verkar de vettiga? Är
det något som någon vill ändra eller lägga till?
→ Förklara också att ni kommer läsa upp reglerna
i början av varje träff och att det hela tiden finns
möjlighet att göra ändringar i dem om gruppen
kommer på förbättringar som de vill göra.

*Vid fysisk träff*
Skriv gärna ut några exemplar av s. 9 med
”Förhållningsregler för samtalsgrupper” så att
det finns till varannan deltagare. Skriv ut en
Google Maps-bild (satellit-foto) över boendeföreningens närområde (gärna i färg). Ta även
med anteckningsblock och penna.

Steg 4. Utse roller (5 min)
→ Förklara att det finns tre uppgifter som tre
olika personer behöver bära ett extra ansvar för
under träffen (se ’Övriga roller’ på s. 8 i detta
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material). Skapa gärna ett roterande schema
för att alla ska få nya roller under varje träff.

Något i vårt närområde som jag uppskattar,
som gör mig glad är…

Tillsammans utser ni en:

Andra rundan
→ Be tidtagaren sätta 1.5 minuters taltid för
respektive person. Ge en fortsättning på
följande mening:

Tidtagare – någon som sätter en timer under
rundorna i Lilla Rummet samt ser till att de
öppna diskussionerna i Stora Rummet håller sig
inom tidsramarna.

Något i vårt närområde som jag uppskattar för
att det bidrar till grannskapet/samhället är…

Antecknare – någon som kan skriva ner nyckelord gällande det som sägs i Stora Rummet (OBS
inte i Lilla Rummet).

Tredje rundan
→ Be tidtagaren sätta 1.5 minuters taltid för
respektive person. Ge en fortsättning på
följande mening:

Stämningsunderlättare – någon som ser till att
ordet blir jämnt fördelat i Stora Rummet och
uppmärksammar eventuella missförstånd som
behöver redas ut.

Något i vårt närområde som jag uppskattar för
att det bidrar till naturen/andra arter är…

Steg 5. Övning: Tänk på något i vårt närområde
(5 min)
→ Visa upp kartan över föreningens närområde
(som gärna kan sträcka sig en bit utanför era
bostadshus) så att alla ser.
→ Informera om att vi inom detta område
under två minuter ska försöka tänka på
platser, saker eller något i det sociala som vi
personligen uppskattar.
→ Be tidtagaren sätta en timer på två minuter.

PAUS (5 min)
Steg 7. Öppen dialog i Stora Rummet (20-30 min)
→ Läs upp: ”Nu ska vi lämna rundorna i Lilla
Rummet för ett mer öppet samtal i Stora
Rummet. Här är det viktigt att vi gemensamt tar
ansvar för att lyssna aktivt, vara respektfulla och
ge plats för allas åsikter.”
→ Påminn om vem som är stämningsunderlättare och antecknare.
→ Visa frågorna på s. 9 i bilagan för skärmdelning.
→ Diskutera varje fråga i max ca 10 min (be tidtagaren sätta en timer).
→ Som samtalsledare är det bra om du markerar och namnger platserna/sakerna som nämns
under samtalet på kartan över föreningens
närområde (spara denna karta).

Utgå från följande meningar (s. 8 i bilagan
för skärmdelning):
Något som jag uppskattar, som gör mig glad
Något som jag uppskattar för att det bidrar till
grannskapet/samhället

Med utgångspunkt i vårt närområde och det
vi delade i Lilla Rummet om vad vi uppskattar,
diskutera följande tre frågor:

Något som jag uppskattar för att det bidrar till
naturen/andra arter

Väckte berättelserna någon tanke eller
reflektion om vad som är viktigt i boendet/
vardagen? Finns det något som vi uppskattar
särskilt mycket?

Steg 6. Tre rundor i Lilla Rummet (30 min)
→ Informera om att vi ska göra tre rundor i Lilla
Rummet där vi berättar om platserna, sakerna
eller något i det sociala som vi kom att tänka
på och vad vi känner inför dessa.

När vi pratar om vårt grannskap, vad menar vi
då? Vad uppskattar vi i vårt grannskap?

Första rundan
→ Be tidtagaren sätta 1.5 minuters taltid för
respektive person. Ge en fortsättning på
följande mening:

När vi pratar om natur och miljö i relation till
vårt boende och grannskap, vad menar vi då?
Vad gör vi i dagsläget som bidrar till naturen
och andra arter?
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Steg 8. Planering framåt (10 min)
Vår rekommendation är att ni på förhand har
bestämt hur ni ska göra. Om ni har gjort det
kan ni hoppa över denna punkt. Prata annars
tillsammans igenom om ni ska ha roterande
ledarskap för gruppen eller om samma person
ska leda alla träffarna. Vår rekommendation är
att samma person är samtalsledare under alla
träffarna. Kom ihåg att det också är möjligt att
någon i gruppen kan agera bollplank till ledaren
inför träffarna. Bestäm också tid och plats för
nästa träff om ni inte gjort det innan. Om möjligt, bestäm tid för samtliga träffar på en gång.
Vår rekommendation är att ni är på samma
plats alla träffar.

träffen ska vi prata om det som är ohållbart i
vårt sätt att leva och bo och hur det känns –
det som kallas att hedra smärtan.
→ Samla in alla anteckningar och bilden på
föreningens närområde. Vi ska återkomma till
dessa under Träff 4.

Steg 9. Frivillig hemuppgift (5 min)
Ge gärna ett förslag på en frivillig hemuppgift
till nästa gång utifrån vad som kommit upp i
gruppen under träffen eller inför nästa träff.
Förslag på uppgift:
• Läsa fakta och kolla videolänk (på s. 27-28
i Bilaga inför Träff 2) om behovet av ett
förändrat förhållningssätt till miljö och
människor.
Fråga gruppen vad de tänker om dessa förslag
på hemuppgift, eller om de har egna. Enas
sedan om en eller flera frivilliga hemuppgifter. Skriv upp det ni kommer överens om och
skicka till alla. Ett tips är att skapa en grupp,
exempelvis på Messenger, där hemuppgiften
kan postas, liksom annat material, och där
gruppen kan kommunicera mellan träffarna.
Påminn om att det är en frivillig hemuppgift
och att det inte handlar om att göra den för
att prestera eller vara en duktig gruppdeltagare,
utan att den kan ses som en möjlighet.

Steg 10. Avrunda och informera om nästa träff
(5 min)
→ Tacka för träffen.
→ Visa bilden över de fyra tematiska träffarna
(på s. 10 i bilagan för skärmdelning).
→ Berätta att vi på denna träff har fokuserat
på tacksamhet och det som vi uppskattar och
tycker är viktigt i vår närmiljö. I den kommande
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Träff 2

Hedra smärtan – frustrationen
kring vart världen är på väg
Under denna andra träff ska vi fokusera på det
som känns jobbigt med vårt sätt att leva och
bo i förhållande till den globala miljö- och
klimatkrisen. Vi ska hedra den smärtan, eftersom den visar att vi bryr oss och den kan vara en
stark drivkraft för att skapa förändring. Tanken
är att synliggöra hur vi som individer och grupp
på olika sätt är del av ett ohållbart samhälle
samt visa på de stora förändringar som behövs
för ett hållbart boende och vardagsliv. Med
större insikt om hur vi känner inför allt detta
blir det lättare att förstå och prata om vad vi vill
ändra på i vårt levnadssätt och boendemiljö.
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→ Be varje person läsa en regel var.
→ Kolla av om det är något som gruppen
önskar uppdatera eller ändra i dem.

Till dig som samtalsledare – att göra
innan träffen
1. Se till att ni har bestämt plats, starttid och

Steg 3. Utse roller (5 min)
→ Tillsammans bestämmer ni vilka personer
som är tidtagare, antecknare och stämningsunderlättare under denna träff. Skifta gärna roller
från förra träffen.

sluttid för samtliga träffar i förväg. Beräkna 2
timmar per träff för att få marginal att bli klara
i tid. Det går alltid bra att avsluta träffen
tidigare om ni känner er färdiga.

2. Läs igenom beskrivningen av träffen.

Steg 4. Incheckningsrunda i Lilla Rummet
(10 min)
→ Läs upp: ”Vi ska börja med att göra en incheckningsrunda i Lilla Rummet där fokuset är
på känslor och den personliga upplevelsen.”
→ Visa och läs upp frågan på s. 14 i bilagan
för skärmdelning.
→ Be tidtagaren sätta en timer för respektive
persons taltid (1-2 minuter var beroende på
antalet deltagare).

3. Titta igenom videoklippet som finns med på
Steg 5. Ha det redo att spelas upp på datorskärm med svenska undertexter.

4. Kolla igenom s. 17-21 i bilagan för skärmdelning
med det scenario som ska diskuteras på Steg 8.
Ha den redo att visas upp på datorskärm.

5. Ägna lite tid åt att fundera över vad du som

Hur mår jag idag? Har någon tanke väckts i
mig sen den senaste träffen?

ledare vill berätta utifrån de frågor som träffens
samtal kretsar kring. Håll dig inom det vi kallar
för ”Lilla Rummet” när du inleder rundorna och
sätter tonen.

Steg 5. Inledning (10 min)
→ Berätta att vi ska se ett videoklipp med
forskaren Johan Rockström som beskriver
klimatnödläget vi står inför.
→ Spela upp klippet via denna länk: https://
www.youtube.com/watch?v=8Sl28fkrozE. I
videoklippet klickar du i nedre högra hörnet på
‘inställningar’ och sen ‘undertexter/textning’ för
att kunna välja svensk textning.
→ Om gruppen vill går det sedan bra att diskutera klippet i ca 5 minuter – vilka tankar väcks?
Fortsätt annars direkt till Steg 6.

6. *Vid fysisk träff* Ställ i ordning stolar i en
cirkel utan bord eller annat i mitten.

7. Uppmana deltagarna att gärna läsa Bilaga
inför Träff 2 på s. 27-28 innan ni ses. Det går
bra att genomföra träffarna genom att samtalsledaren enbart läser från och visar frågor/
bilder på datorskärm. Det kan vara hjälpsamt
för samtalsledaren att använda ett utskrivet
exemplar, men det är inget måste.
*Vid fysisk träff* Ta med/be gruppen ta med
eventuella papperskopior med förhållningsreglerna från föregående träff. Ta med anteckningsblock och penna.

Steg 6. Runda i Lilla Rummet (15 min)
→ Visa och läs upp frågan på s. 15 i bilagan
för skärmdelning.
→ Be tidtagaren sätta en timer (2-3 minuter var
beroende på antalet deltagare).

Steg 1. Hälsa alla välkomna (5 min)
→ Visa bilden på s. 12 i bilagan för skärmdelning med temana för de fyra träffarna.
→ Läs upp introduktionstexten till träffen.

Vilka skav känner jag kring mitt sätt att
leva/bo i förhållande till den globala
miljö- och klimatkrisen?

Steg 2. Gå igenom förhållningsreglerna (5 min)
→ Visa upp listan över reglerna på bild (s. 13 i
bilagan för skärmdelning) eller papper.

Steg 7. Runda i Lilla Rummet (15 min)
→ Visa och läs upp frågan på s. 16 i bilagan
för skärmdelning.
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→ Be tidtagaren sätta en timer (2-3 minuter var
beroende på antalet deltagare).

underlätta förhandlingen kring vad p-platserna
ska ställas om till. Det finns även möjlighet att
föreslå andra saker som kan få ta plats.”

Vad skulle jag sörja att behöva ge upp (för
omställningen till en hållbar framtid)?

→ Bläddra igenom bilderna (s. 18-21 i bilagan för
skärmdelning).
→ Visa och läs upp diskussionsfrågorna en efter
en (s. 22-24 i bilagan för skärmdelning).
→ Påminn om vem som är stämningsunderlättare
och antecknare.
→ Diskutera varje fråga i max ca 10 minuter (be
tidtagaren sätta en timer).

PAUS (5 min)
Steg 8. Öppen dialog i Stora Rummet (30-40 min)
→ Läs upp:
”Nu ska vi ha en öppen dialog i Stora Rummet
utifrån ett fiktivt framåtblickande designkoncept
som belyser den omställning som behöver ske
och de svårigheter som väcks när vi ska fördela yta. Med ett framåtblickande designkoncept
menas ett påhittat scenario som används för
att komma ur det vi är vana vid och tar för givet
(och kanske inte ser), vilket kan öppna upp för
kreativitet och nya tankar.”

Vad väcker de olika förslagen för tankar? Finns
det andra saker ni skulle vilja se ersätta
dagens p-platser?
Vems intressen får företräde idag (med
bevarade p-platser) jämfört med det som
föreslås i de olika exemplen?
Vilka andra saker skulle vi vara villiga att
ge upp i vårt bostadsområde för omställningen
till ett hållbart samhälle? Och under
vilka förutsättningar?

→ Till samtalsledaren: Tänk på att det viktiga
i den här typen av övningar är att vi inte ska
diskutera det som är bestämt i denna tänkta
situation. ”Klimatmyndigheten” har satt förutsättningarna, så påminn gruppen om att vi ska
hålla diskussionen till själva ”förhandlingen”.
→ Visa bild på s. 17 i bilagan för skärmdelning.
→ Läs upp bakgrunden:

Steg 9. Frivillig hemuppgift (5 min)
Ge gärna ett förslag på en frivillig hemuppgift
till nästa gång utifrån vad som kommit upp i
gruppen under träffen eller inför nästa träff.

”Bilar står i regel stilla ca 95% av tiden. Dessutom kör män bil i högre grad än kvinnor. Vid en
omställning kommer den fossildrivna bilanvändningen minska. Men även materialåtgången för
att producera el-drivna bilar för enskild användning tär på våra begränsade resurser och därför
måste vårt resande förändras på ett mer
genomgripande sätt - med bättre förutsättningar
för att promenera, cykla och åka kollektivt.

Förslag på uppgift:
•

Läsa fakta och kolla ytterligare länkar (på s.
29-30 i Bilaga inför Träff 3) om samhällsutmaningarna vi står inför, samt utmaningarna
för boendeföreningars arbete med hållbarhet.

Fråga gruppen vad de tänker om dessa förslag,
eller om de har egna. Enas sedan om en eller
flera frivilliga hemuppgifter. Skriv upp det ni
kommer överens om och skicka till alla. Ett tips
är att skapa en grupp, exempelvis på Messenger,
där hemuppgiften samt annat material kan
postas och där gruppen kan kommunicera
mellan träffarna.

I det här scenariot utgår vi ifrån att den omställning som behövs för att klara klimatmålen kräver
en omfördelning av den stora och asfalterade
yta som p-platser utgör i våra bostadsområden.
Då detta är en radikal förändring av ett sätt att
förflytta sig som vi tagit för givet vill Klimatmyndigheten att boende ska påbörja en gemensam
omförhandling av hur dessa ytor ska användas,
tillsammans med fastighetsägarna. Myndigheten
har tagit fram moduler med exempel på andra
funktioner som kan behövas för viktiga grupper
i ett omställt samhälle, illustrerade här för att

Påminn om att det är en frivillig hemuppgift
och att det inte handlar om att göra den för att
prestera eller vara en duktig gruppdeltagare,
utan att den kan ses som en möjlighet.
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Steg 10. Avrunda och informera om nästa träff
(5 min)
→ Tacka för träffen.
→ Visa bilden över de fyra tematiska träffarna
(på s. 25 i bilagan för skärmdelning).
→ Berätta att vi på denna träff har fokuserat
det som känns jobbigt med vårt sätt att leva/
bo i förhållande till den globala miljö- och
klimatkrisen. Vi har hedrat den smärtan och
fått en bättre uppfattning om saker som vi vill
sluta med eller ändra på i vår boendemiljö. I
den kommande träffen ska vi fokusera på det
visionära – att se med nya ögon på hur ett gott
hållbart liv kan se ut.
→ Informera om/bestäm när och var ni ses
nästa gång.
→ Samla in alla anteckningar då vi ska återkomma till dessa under Träff 4.
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Träff 3

Se med nya ögon – hur skulle vi
vilja bo?
Under den tredje träffen ska vi fokusera på
visioner och att utforska hur vi tänker oss att
omställningen till ett gott och hållbart levnadssätt skulle kunna se ut. I tidigare träffar
har vi fått en bättre bild av det som är viktigt
i våra liv, som vi vill ge mer utrymme åt, och
det som känns jobbigt med vårt sätt att leva,
som vi vill sluta med eller ändra på. Nu ska vi
gå bortom så som det ser ut idag och försöka
föreställa oss hur vägen till ett gott hållbart liv
skulle kunna se ut. Genom att diskutera fram
en tydligare gemensam bild av ett önskvärt och
hållbart boende blir det också lättare för
gruppen att planera kring hur de första stegen
kan tas mot denna förändring.
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Till dig som samtalsledare – att göra
innan träffen

Steg 3. Utse roller (5 min)
→ Tillsammans bestämmer ni vilka personer
som är tidtagare, antecknare och stämningsunderlättare under denna träff. Skifta gärna roller
från förra träffen.

1. Läs igenom beskrivningen av träffen.
2. Titta igenom videoklippet som finns med

Steg 4. Incheckningsrunda i Lilla Rummet
(10 min)
→ Läs upp: ”Vi ska börja med att göra en
incheckningsrunda i Lilla Rummet där fokuset
är på känslor och den personliga upplevelsen.”
→ Visa och läs upp frågan på s. 29 i bilagan
för skärmdelning.
→ Be tidtagaren sätta en timer (1-2 minuter var
beroende på antalet deltagare).

på Steg 5. Ha den redo att spelas upp på
datorskärm med svenska undertexter.

3. Kolla igenom s. 30-41 i bilagan för skärmdelning med de scenarion/koncept som ska
diskuteras på Steg 6. Ha bilderna redo att
visas upp på datorskärm.

4. Ägna lite tid åt att fundera över vad du

Hur mår jag idag? Har någon tanke väckts i
mig sen den senaste träffen?

som ledare vill berätta utifrån de frågor som
träffens samtal kretsar kring. Håll dig inom
det vi kallar för ”Lilla Rummet” när du inleder
rundorna och sätter tonen.

Steg 5. Inledning (5 min)
→ Berätta att vi ska se ett kort videoklipp med
forskaren Kate Raworth om behovet av en ny
syn på människan (som eventuellt också var
hemuppgift inför Träff 2).
→ Spela upp klippet via denna länk: https://
www.youtube.com/watch?v=SOKHWOMVMyo. I
videoklippet klickar du i nedre högra hörnet på
‘inställningar’ och sen ‘undertexter/textning’ för
att kunna välja svensk textning.
→ Om gruppen vill går det sedan bra att diskutera
klippet och/eller Kate Raworths andra filmer och
munkmodellen (som eventuellt var hemuppgift
inför Träff 3) i ca 5 minuter. Vilka tankar väcks vilka förändringar i synsätt behövs för en rättvis
samhällsutveckling inom planetära gränser?
Fortsätt annars direkt till Steg 6.

5. *Vid fysisk träff* Ställ i ordning stolar i en
cirkel utan bord eller annat i mitten.

6. Uppmana deltagarna att gärna läsa Bilaga

inför Träff 3 på s. 29-30 innan ni ses. Det går
bra att genomföra träffarna genom att samtalsledaren enbart läser från och visar frågor/
bilder på datorskärm. Det kan vara hjälpsamt
för samtalsledaren att använda ett utskrivet
exemplar, men det är inget måste.
*Vid fysisk träff* Ta med eventuella papperskopior med förhållningsreglerna. Ta med
anteckningsblock och penna.

7. Ögna igenom Bonusträffen på s.35-39 utifall
gruppen skulle vara intresserade av den.

Steg 6. Framåtblickande koncept (80-110 min)
→ Läs upp:
”Nu ska vi svara på frågeställningar i Lilla och
Stora Rummet utifrån tre fiktiva, framåtblickande designkoncept. Genom de tre koncepten ges
exempel på hur ett omställt liv - där djur, natur
och människa står närmare varandra - skulle
kunna se ut, och de dilemman och frågeställningar som skulle kunna dyka upp på vägen
mot en sådan omställning. Koncepten pekar på
radikala omstruktureringar av vårt samhälle,
men undviker det utopiska eller dystopiska. Med
ett framåtblickande designkoncept menas ett

Steg 1. Hälsa alla välkomna (5 min)
→ Visa bilden på s. 27 i bilagan för skärmdelning
med temana för de fyra träffarna.
→ Läs upp introduktionstexten till träffen.
Steg 2. Gå igenom förhållningsreglerna (5 min)
→ Visa upp listan över reglerna på bild (s. 28 i
bilagan för skärmdelning) eller papper.
→ Be varje person läsa en regel var.
→ Kolla av om det är något som gruppen
önskar uppdatera eller ändra i dem.
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påhittat scenario som används för att komma
ur det vi är vana vid och tar för givet (och
kanske inte ser), vilket kan öppna upp för
kreativitet och nya tankar.

ett omställt samhälle på samma sätt som kyrktorn historiskt har signalerat en viss samhällelig struktur.”
Steg 6 C. Runda i Lilla Rummet
→ Visa och läs upp frågan på s. 32 i bilagan
för skärmdelning.
→ Be tidtagaren sätta en timer på 2 min för
varje person som talar.

De tre koncepten, Vindkylaren, Logen och
Materialkabinettet diskuterar tillsammans tre
olika nivåer av omställning. Vindkylaren handlar om ett synliggörande av omställningen på
en samhällelig nivå, medan Logen fokuserar
på omförhandlingar som berör bostaden, och
Materialkabinettet ger underlag för nya sociala
sammanhang mellan grannar.”

Vilka känslor och tankar väcks i mig när jag hör
om konceptet Vindkylaren?
Steg 6 D. Öppen dialog i Stora Rummet
→ Visa och läs upp frågan på s. 33 i bilagan för
skärmdelning.
→ Påminn om vem som är stämningsunderlättare och antecknare.
→ Diskutera frågan i max 15 minuter (be tidtagaren sätta en timer).

→ Till samtalsledaren: Tänk på att det viktiga
i den här typen av övningar är att vi inte ska
diskutera det som är bestämt i denna tänkta
situation. ”Klimatmyndigheten” har satt förutsättningarna, så påminn gruppen om att vi ska
hålla diskussionen till själva ”förhandlingen”.
Steg 6 B. Vindkylaren
→ Visa bilderna till konceptet Vindkylaren
(s. 30-31 i bilagan för skärmdelning).
→ Läs upp bakgrunden:

Hur skulle vi boende påverkas av och kunna
driva på för en omställning (som Vindkylaren)
som minskar behovet av individuella ytor och
teknik, till förmån för gemensam infrastruktur?
-I den lokala hyresgästföreningen? -Gentemot
fastighetsägaren?

”Forskning kring hållbar samhällsomställning
konstaterar att resursanvändning från boende,
transporter och konsumtion inte enbart är ett
tekniskt eller individuellt beteendeproblem, utan
är en produkt av samspelet mellan teknologi,
samhällssystem och sociala och kulturella
normer. I ett omställt samhälle krävs att vi
skapar nya infrastrukturer för att ta tillvara på
resursflöden, såväl som bidrar till att skapa
sociala relationer.

PAUS (5 min)
Steg 6 E. Logen
→ Visa bilderna till konceptet Logen (s. 34-37 i
bilagan för skärmdelning).
→ Läs upp bakgrunden:
”Vi står inför en omställning av ”aldrig tidigare
skådad omfattning”. För att nå klimatmålen
krävs att vi tänker om kring hur vi förhåller oss
till varandra och till vår omgivning utanför det
egna bostadsområdet. Det inkluderar även en
förståelse för hur vi alla, även djur och natur,
hänger samman i en ekologisk väv som vi är
beroende av för vår överlevnad. Vi behöver
gå från ett förhållningssätt som exploaterar
andra människor, djur och natur till omsorg om
helheten. Att alla invånare har rätt till bostad
slås fast i Sveriges grundlag. Dock har inte
alla idag tillgång till en bostad som uppfyller
grundläggande behov och bostadsojämlikheten
ökar. Även här finns ett behov av att diskutera

Konceptet Vindkylaren bygger på principer om
naturlig ventilation. Med hjälp av enbart vind
kan detta torn utan någon annan form av teknik
skapa kyla. Med de allt vanligare värmeböljorna
hjälper dessa till att kyla bostäder. Detta gör att
vi har en gemensam infrastrukturlösning som ej
kräver elektricitet, jämfört med att varje hushåll
har egna kylanläggningar som drar mycket el.
Vindkylaren kan även användas som ett gemensamt kylrum för mat, vilket pekar mot en mer
gemensam mathållning. Forskning visar att vi
behöver bo mindre och dela mer. Kanske kan
detta påverka behovet av egna kök? En poäng
med vindkylaren är också att den signalerar
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hur en omförhandling av funktioner och yta
kan se ut, som tar hänsyn till olika grupper
i samhället.

Steg 6 F. Runda i Lilla Rummet
→ Visa och läs upp frågan på s. 38 i bilagan
för skärmdelning.
→ Be tidtagaren sätta en timer på 2 min för
varje person som talar.

Konceptet Logen är ett initiativ från Klimatmyndigheten för omdistribuering av yta inom bostadsområden, för att främja yta för gemenskap
och omsorg—ytor som idag är skevt fördelade.
Ett krav är att denna nyvunna yta ska verka för
gemenskap och inkludering i närområdet. Det
finns många potentiella funktioner och för att
fastighetsägare ska kunna tillgodose Klimatmyndighetens initiativ behövs en dialog med
hyresgästerna kring vilka funktioner som ska få
ta plats. I bilderna ges några exempel på vad
ytan skulle kunna användas till:

Vilka känslor och tankar väcks i mig när jag hör
om konceptet Logen och de olika alternativen?
Steg 6 G. Öppen dialog i Stora Rummet
→ Visa och läs upp frågorna på s. 39 i bilagan
för skärmdelning.
→ Påminn om vem som är stämningsunderlättare och antecknare.
→ Diskutera frågorna (en i taget) i max 15
minuter totalt (be tidtagaren sätta en timer).

I bild 1 fungerar logen som en plats för djur
och växter.
I bild 2 fungerar logen som en danslokal och
plats för gemenskap.

Hur skulle vi som bor här kunna visa omsorg för
andra och naturen? -Genom aktiviteter i den
lokala hyresgästföreningen? -Genom att
föreslå förändringar till fastighetsägaren?

I bild 3 fungerar logen som ett härbärge
för hemlösa.”

Vilka inkluderas eller inte och hur långt kan en
förenings omsorg sträcka sig?
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Steg 6 I. Materialkabinettet
→ Visa bilderna till konceptet Materialkabinettet (s. 40-41 i bilagan för skärmdelning).
→ Läs upp bakgrunden:

Steg 6 K. Öppen dialog i Stora Rummet
→ Visa och läs upp frågan på s. 43 i bilagan
för skärmdelning.
→ Påminn om vem som är stämningsunderlättare och antecknare.
→ Diskutera frågan i max 15 minuter (be tidtagaren sätta en timer).

”I hållbarhetsdebatten idag läggs ofta ett fokus
på enskilda handlingar och individens ansvar
att ”göra rätt”, samtidigt som forskningen pekar
på behovet av mer kollektiva lösningar. Genom
grannsamverkan kan vi skapa nya normer och
förutsättningar som leder till ”sociala förändringspunkter”, där fler ansluter och nya praktiker skapas. Redan idag finns många exempel
där grannar har skapat en kultur av delande
och ömsesidighet, där just att göra tillsammans
kan skapa nya sammanhang och normer.

Vilken typ av kultur kan/vill vi bygga i vårt
bostadsområde och/eller vår lokala hyresgästförening för att bidra till omställning?

Steg 7. Frivillig hemuppgift (5 min)
Ge gärna ett förslag på en frivillig hemuppgift
till nästa gång utifrån vad som kommit upp i
gruppen under träffen eller inför nästa träff.

Konceptet Materialkabinettet lånar sitt namn
ifrån kuriosakabinettet där forna tiders upptäcktsresande reste runt världen och hämtade hem ‘skatter’. Detta vill visa på hur dagens
material kan vara producerade på andra sidan
jorden under former som skadar både människor,
djur och natur lokalt och globalt. Materialkabinettet fokuserar i stället på att se värdet i, och
vårda material i vår vardagsmiljö. Återvinningsrummen är i detta scenario på väg att fasas
ut runt om i landet eftersom de inte längre
behövs. Det material som hushållen inte själva
kan återanvända värderas högt och omfördelas
bland grannar i materialkabinett av olika typer.
Skapandet av denna typ av möbel är en vanligt
förekommande gemensam aktivitet grannar
emellan. Fastighetsägare har i många fall gjort
om tidigare soprum till gemensamma ytor för
att möta kraven från boende som vill kunna
arbeta tillsammans vad gäller hantverk och
händighet. Materialen i kabinettet används ofta
i gemensamma projekt i sy- eller snickarjuntor
där de boende delar med sig av kunskaper
och erfarenheter.”

Förslag på uppgift:
•

Läsa (på s. 31-35 i Bilaga inför Träff 4)
om exempel på boendeföreningars arbete
för hållbar omställning.

•

Fundera på om ni har tid och lust att göra
den något kortare Bonusträffen (på s. 36-40)
på temat ”Se med nya ögon”. Bonusträffen
kretsar kring övningen ”Den Stora Omställningen” och handlar, liknande dagens träff,
om att få nya perspektiv på hållbar omställning och skapa en tydligare bild över vår roll
i den. Bonusträffen bör i så fall göras inför
Träff 4. Den kan också fungera som en övning ni kanske vill göra i ert hushåll, familj
eller annan grupp vid ett annat tillfälle.

Fråga gruppen vad de tänker om dessa förslag,
eller om de har egna. Enas sedan om en eller
flera frivilliga hemuppgifter. Skriv upp det ni
kommer överens om och skicka till alla. Ett tips
är att skapa en grupp, exempelvis på Messenger,
där hemuppgiften kan postas, liksom annat
material, och där gruppen kan kommunicera
mellan träffarna.

Steg 6 J. Runda i Lilla Rummet
→ Visa och läs upp frågan på s. 42 i bilagan
för skärmdelning.
→ Be tidtagaren sätta en timer på 2 min för
varje person som talar.

Påminn om att det är en frivillig hemuppgift
och att det inte handlar om att göra den för att
prestera eller vara en duktig gruppdeltagare,
utan att den kan ses som en möjlighet.

Vilka känslor och tankar väcks i mig när jag
hör om konceptet Materialkabinettet?
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Steg 8. Avrunda och informera om nästa träff
(5 min)
→ Tacka för träffen.
Visa bilden över de fyra tematiska träffarna
(på s. 44 i bilagan för skärmdelning).
→ Berätta att vi på denna träff har fokuserat
på nya perspektiv och visioner för hur ett gott
hållbart boende/liv kan se ut och att vi i Träff
4 ska fokusera på hur vi konkret kan gå vidare
med att bidra i omställningen.
→ Informera om/bestäm när och var ni ses
nästa gång.
→ Samla in alla anteckningar då vi ska
återkomma till dessa under Träff 4.
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Träff 4

Gå vidare – hur kan vår grupp
bidra i omställningen?
Under den fjärde träffen ska vi fokusera på
hur vår grupp kan bidra i omställningen rent
praktiskt. Det handlar om att hitta konkreta
steg för att gå vidare i de diskussioner, förslag
och visioner som hittills har kommit upp under
träffarna. Hur kan vi jobba för att få in fler
perspektiv i vår grupp? Hur kan vi som individer
och grupp samskapa ett mindre resursintensivt
och trivsammare vardagsliv?
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Steg 4. Incheckningsrunda i Lilla Rummet
(10 min)
→ Läs upp: ”Vi ska börja med att göra en incheckningsrunda i Lilla Rummet där fokuset är
på känslor och den personliga upplevelsen.”
→ Visa och läs upp frågan på s. 48 i bilagan
för skärmdelning.
→ Be tidtagaren sätta en timer (1-2 minuter var
beroende på antalet deltagare).

Till dig som samtalsledare – att göra
innan träffen
1. Läs igenom beskrivningen av träffen.

2. Läs igenom och ta med alla anteckningar

från tidigare träffar. Ta även med kartan över
föreningens närområde som användes på Träff 1.

3. Ägna lite tid åt att fundera över vad du som

Hur mår jag idag? Har någon tanke väckts i
mig sen den senaste träffen?

ledare vill berätta utifrån de frågor som träffens
samtal kretsar kring. Håll dig inom det vi kallar
för ”Lilla Rummet” när du inleder rundorna och
sätter tonen.

Steg 5. Öppen dialog i Stora Rummet (20 min)
→ Visa upp kartan över bostadsområdet från
Träff 1 där saker som gruppen uppskattar är
utmarkerade eller ritade.
→ Gå tillsammans igenom de nyckelord som
har antecknats från Stora Rummet under tidigare möten i kronologisk ordning för att
fräscha upp minnet och lättare börja tänka på
hur idéerna kan byggas vidare på och genomföras/påbörjas rent praktiskt.
→ Visa och läs upp frågorna på s. 49 i bilagan
för skärmdelning.
→ Påminn om vem som är stämningsunderlättare
och antecknare.
→ Diskutera frågorna (en i taget) i max 20
minuter totalt (be tidtagaren sätta en timer).

4. *Vid fysisk träff* Ställ i ordning stolarna i en
cirkel utan bord eller annat i mitten.

5. Uppmana deltagarna att gärna läsa Bilaga

inför Träff 4 på s. 31-35 innan ni ses. Det går
bra att genomföra träffarna genom att samtalsledaren enbart läser från och visar frågor/
bilder på datorskärm. Det kan vara hjälpsamt
för samtalsledaren att använda ett utskrivet
exemplar, men det är inget måste.
*Vid fysisk träff* Ta med eventuella papperskopior med förhållningsreglerna. Ta med
anteckningsblock och penna.

På vilka sätt kan vi stärka de saker som vi
uppskattar i vårt grannskap?

Steg 1. Hälsa alla välkomna (5 min)
→ Visa bilden på s. 46 i bilagan för skärmdelning med temana för de fyra träffarna.
→ Läs upp introduktionstexten till träffen.

Kan vi tillsammans hitta områden där vi är
överens om en omställning och behovet av
omfördelning av yta och privilegier i just vårt
grannskap, där vi skulle kunna mobilisera för
att påverka i vår hyresgästförening eller
gentemot fastighetsägaren?

Steg 2. Gå igenom förhållningsreglerna (5 min)
→ Visa upp listan över reglerna på bild (s. 47 i
bilagan för skärmdelning) eller papper.
→ Be varje person läsa en regel var.
→ Kolla av om det är något som gruppen
önskar uppdatera eller ändra i dem.

Steg 6. Runda i Lilla Rummet (20 min)
→ Visa och läs upp frågan på s. 50 i bilagan
för skärmdelning.
→ Be tidtagaren sätta en timer (3-4 min var
beroende på antalet deltagare).

Steg 3. Utse roller (5 min)
→ Tillsammans bestämmer ni vilka personer
som är tidtagare, antecknare och stämningsunderlättare under denna träff. Skifta gärna roller
från förra träffen.

Vad önskar jag att vi som grupp skulle kunna
göra för att bidra i omställningen till ett
hållbart samhälle? Vad vill jag personligen
bidra med för att detta ska bli av?
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PAUS (5 min)
Steg 7. Öppen dialog i Stora Rummet (30-40 min)
→ Läs upp: ”Nu ska vi öppna upp för samtal i
Stora Rummet kring vilka konkreta nästa steg vi
kan landa i.”
→ Visa och läs upp frågorna på s. 51 i bilagan
för skärmdelning.
→ Påminn om vem som är stämningsunderlättare och antecknare.
→ Diskutera frågorna (en i taget) i max 35
minuter totalt (be tidtagaren sätta en timer).
Hur kan vi jobba med de aspekter som listas i
bilagan kring:
•
•
•
•
•
•

Systemtänk och samverkan
Hållbart byggande och renovering
Energi
Delande och gemenskap
Grönstruktur och odling
Kretslopp och återvinning

Hur kan/vill vi bygga vidare på det vi diskuterat
under träffarna? Vilka möjliga initiativ vill vi utveckla själva eller driva exempelvis gentemot
föreningen och fastighetsägaren?
Steg 8. Avslutningsrunda i Lilla Rummet
(15 min)
→ Tacka för dessa träffar.
→ Samla in alla anteckningar då de utgör ett
viktigt underlag för hur gruppen skulle kunna
gå vidare i arbetet för hållbar omställning.
Berätta att vi ska göra en sista avslutningsrunda
i Lilla Rummet.
→ Visa och läs upp frågan på s. 52 i bilagan
för skärmdelning.
→ Be tidtagaren sätta en timer (2-3 minuter var
beroende på antalet deltagare).
Vad har varit extra värdefullt med dessa
träffar? Vad har varit extra svårt/jobbigt?
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Bilagor
Inför Träff 2
har ett starkt fäste. Vi kan även se det i våra
vardagsliv, där idén om ”det goda livet” ofta
innehåller konsumtion i form av exempelvis
bilägande, semesterresor, köttkonsumtion, egen
villa och pool i trädgården. Det industrimoderna
synsättet förutsätter användningen av naturen som en resurs för ekonomisk tillväxt och
individuellt välbefinnande utan större hänsyn
till klimat och miljö, där människan ses som
överordnad naturen och separerad från den.

Behovet av ett annat förhållningssätt
För att kunna bidra till en hållbar samhällsutveckling behöver vi nya sätt att förhålla oss till
både varandra och till de ekologiska system som
vi är beroende av. Forskning visar att vi behöver
se och ifrågasätta de normer och system som
genomsyrar samhället som det fungerar idag
om vi ska kunna lösa våra hållbarhetsutmaningar. Bland annat hur olika förhållningssätt
till natur och miljö kan kopplas samman med
rådande maktstrukturer.

Idag präglas miljö- och klimatdebatten ofta av
ett ”ekomodernt” synsätt, som fokuserar på att
minska utsläpp och miljöpåverkan utan att behöva göra större systemförändringar. Till skillnad
från det industrimoderna-, så bygger det ekomoderna förhållningssättet på en insikt om de
miljö- och klimatutmaningar vi står inför.
Det erkänner problemen, men ser lösningar
som bygger på tanken att vi med effektivare
teknik ska kunna fortsätta leva ungefär som
vanligt.

Från ett industri- och ekomodernt till
ett ekologiskt synsätt
Länge präglades samhällsutvecklingen av
vad forskaren Martin Hultman m.fl. kallar ett
”industrimodernt” synsätt. Detta ser vi spåren
av även i dagens samhälle, där fossilindustrin
och förnekelse av klimatvetenskap fortfarande
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Storskaliga tekniska lösningar som elbilar eller
koldioxidlagring ska ge oss möjligheten att
leva och transportera oss ”klimatsmart” eller
”grönt” inom rådande samhällsstrukturer. Problemen med den fortsatta utvinningen av jordens
ändliga resurser, eller de sociala orättvisor som
dagens system medför, uppmärksammas dock
sällan.

hållbarhet, med utgångspunkt i lokala gemenskaper och platsens ekosystem.

Tips på vidare länkar och läsning:
Denna korta video, skapad av forskaren
Kate Raworth, belyser behovet av en ny syn
på människan: https://www.youtube.com/
watch?v=SOKHWOMVMyo

De industri- och ekomoderna idéerna kan kontrasteras med vad forskare kallar ett ”ekologiskt” eller socio-ekologiskt synsätt, som också
utforskas i detta samtalsmaterial. Det innebär
ett förhållningssätt präglat av inkännande,
reflektion, solidaritet med människor och djur,
samt omtanke och omsorg. Där har naturen,
människor och andra djur ett egenvärde och
ses som ömsesidigt beroende av varandra, snarare än som resurser som vi kan nyttja. Enligt
ett ekologiskt synsätt är det logiskt att arbeta
tillsammans för jämställdhet, jämlikhet och

Forskaren Martin Hultman har skrivit om
dessa olika förhållningssätt i relation till maskulinitetsnormer och ett s.k. intersektionellt
perspektiv i flera böcker. Han sammanfattar
framtagandet av samtalsmaterialet ”Män i
klimatkrisen” (som även detta samtalsmaterial inspirerats av) i en artikel tillgänglig här:
https://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/
smt/article/download/2183/2091
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Inför Träff 3
resursanvändning, markanvändning, förlust av
biologisk mångfald m.m. viktiga perspektiv som
ibland tappas bort. Vi har också utmaningar när
det gäller sociala mål som rätten till en bostad,
möjlighet till god hälsa samt inflytande över
sitt liv och delaktighet i samhällsutvecklingen.
Här finns det idag stora skillnader mellan olika
grupper i samhället och deras respektive tillgång
till resurser och välfärd. Forskning visar att
social ojämlikhet går hand i hand med ohållbart resursutnyttjande och miljöförstöring.
Trots det är sociala rättviseaspekter inte alltid
en självklarhet i dagens hållbarhetsdebatt.

Utmaningarna för samhällsomställning
Under de senaste åren har det pratats om
att vi behöver ”ställa om, inte tillbaka” för att
kunna möta nuvarande och framtida samhällsutmaningar. Men vilka förändringar står vi
egentligen inför? Idag ökar de sociala klyftorna
i samhället och jordens livsuppehållande system befinner sig under stark press. Sammantaget pekar utvecklingen fortfarande åt fel håll.
Vi är långt ifrån att närma oss det säkra och
rättvisa handlingsutrymme som ekonomen Kate
Raworth pekar ut som en ”munk-modell” för
ett hållbart samhälle. Modellen illustrerar idén
om att organisera samhället och ekonomin på
ett sätt som upprätthåller en godtagbar social
grund utan att överskrida de ekologiska ramar
- de planetära gränserna - som utgör både
förutsättningarna såväl som begränsningarna
för en hållbar samhällsutveckling.

Så vad betyder dessa rättviseaspekter för hur vi
organiserar samhället och hur vi bor och lever?
Utsläppen av växthusgaser från svenskarnas
totala konsumtion (det vill säga även det som
produceras utanför Sveriges gränser) måste
minska med ca 90 % för att nå Parisavtalets
ambition om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. I Sverige har utsläppsminskningar sedan 1990 skett tack vare
låg- och medelinkomsttagare. De rikaste 10 %
av svenska befolkningen har knappt bidragit till
utsläppsminskningen alls och de rikaste 1 %
har tvärtom ökat sina utsläpp med 11 %.

En rättvis omställning för alla
Vi står inför en mängd utmaningar i omställningen till ett hållbart samhälle. Utöver klimatfrågan är också frågor kring exempelvis ökad
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För att nå en hållbar resursförbrukning måste
vi både minska den genomsnittliga privatkonsumtionen och ställa om samhället i stort. För
att göra det måste vi också ta in ett rättviseperspektiv kring vem som bär ansvaret för da-

belysa, samt lagstiftning, normer och fördomar
som omger olika upplåtelseformer.
Studier visar att intressekonflikter och tidsbrist
är två av flera utmaningar i hållbarhetsarbetet
inom boendeföreningar. Dessutom tenderar
rådande maktrelationer att reproduceras. Klass,
etnicitet, ålder och kön är några av de aspekter
som spelar roll för hur normer kring hållbarhet och engagemang formas. Det handlar både
om representation – vilka som faktiskt deltar
i styrelser eller dialogprocesser – men även
om själva innehållet i de frågor och perspektiv
som diskuteras. Och inte minst på vilka sätt
som arbetet med hållbarhet bedrivs. Här finns
potential att jobba inkluderande för att bredda
tolkningar av hållbarhet och ta sig an mer
långtgående omställningsarbete.

gens ohållbara produktions- och konsumtionsmönster och vem som bör driva omställningen.

En inkluderande hållbar boendeomställning?
Den byggda miljön utgör 40 % av den totala
energianvändningen i Sverige, samt ger upphov
till drygt 25 % av Sveriges växthusgasutsläpp.
I bostadsbranschen ses det idag som standard snarare än undantag att jobba med olika
hållbarhetsfrågor, även om fokus länge har
legat på teknisk prestanda snarare än livet i
byggnaderna. För att nå sociala och ekologiska
hållbarhetsmål räcker det dock inte med att
förbättra byggprocessen, materialval och att
energieffektivisera, även om detta är viktigt. Vi
måste också tänka om kring själva boendet i
sig. Lite förenklat kan vi säga att i en hållbar
framtid måste vi:
•

Bo mindre: Vi måste minska boytan per
person, men också se till att den fördelas
rättvist.

•

Bo enklare: Vi måste bo mindre resursintensivt och ändra vanor kring ex. hemrelaterad konsumtion, uppvärmning och
materiell standard, men också tillgodose
en god miniminivå för alla.

•

Dela mer: Vi måste bo mer tillsammans och
dela mer i vardagen, både ytor och saker.

Tips på vidare länkar:
Vill ni veta mer om ”munken”? Kate Raworth
har gjort ett antal korta animationer: https://
www.kateraworth.com/animations/. (Tips! Det
går att ställa in svenska undertexter i menyraden
nere till höger när filmen spelas).
Här berättar Pernilla Hagbert om kopplingen
mellan munk-modellen och det hållbara
hemmet: https://www.youtube.com/
watch?v=R5jVUhXiKLg

Det finns många föreningar som jobbar med
hållbarhet på olika sätt. Detta arbete drivs inte
sällan av enskilda medlemmars engagemang
och kunskap. Även om det är viktigt att bygga
på det engagemang som finns innebär det en
sårbarhet. Det riskerar också att bidra till att en
viss tolkning av hållbarhet, kunskap och engagemang som premieras. För lokala hyresgästföreningar finns det dessutom hindrande målkonflikter mellan fastighetsägarnas och de boendes
förutsättningar och intressen när det gäller
hållbar omställning. Här är relationen mellan
boende och fastighetsägare särskilt viktig att
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hållbarhet som inte stannar vid att jaga kWh
och optimera byggnadsprestanda. Forskningen
pekar också på att det handlar om mer än att
informera boende om hållbarhet. Det kräver
både förändrade arbetssätt internt och samverkan för att påverka planering och policy på
olika nivåer.

Inför Träff 4
Exempel på hur boendeföreningar kan
driva hållbar omställning
Vad kan man då göra som boendeförening för
att driva på en hållbar omställning? Organisationer som Naturskyddsföreningen, Hyresgästföreningen, m.fl. har utvecklat checklistor
och verktyg för hur bl.a. hyresvärdar bör arbeta
med hållbarhet och vad det kan innebära för
de boende. Det pekas ofta på behovet av nya
tekniska lösningar och på att förändra individuella beteenden. Det här samtalsmaterialet
handlar om att vi också måste röra oss bortom
dessa typer av åtgärder då de inte kommer vara
tillräckliga på egen hand. Istället bygger detta
material på tanken att du och dina grannar kan
driva kollektiv handling, tillsammans.
Det finns ett flertal initiativ och projekt runt
om i Sverige där boende driver hållbarhetsfrågor med utgångspunkt i sin vardag, boendeförening, stadsdel, eller by. Här finns både
lärdomar och inspiration att hämta vad gäller
arbetsprocesser och utmaningar. Ofta är det
personligt engagemang som driver, men det är
samtidigt viktigt att understryka att omställningen inte kan eller bör förlita sig på enskilda
personer eller stanna vid enstaka initiativ. Hur
kan boende växla upp omställningsarbetet, få
med fler aktörer och påverka i större skala?
Nedan ges några exempel på hur man kan
jobba med olika hållbarhetsaspekter i boendeföreningar och viktiga saker att tänka på.

Systemtänk och samverkan
I hyresgästföreningar finns ofta potential att
jobba med andra typer av frågor än i exempelvis bostadsrättsföreningar. Ofta saknas
det dock en mer övergripande förståelse för
hållbarhetsfrågor och det är inte bara inom
boendeföreningarna som kunskapen behöver stärkas. Hyresgästföreningen arbetar med
flera olika hållbarhetsaspekter och försöker driva både opinion och riktade insatser
gentemot fastighetsägare. Även fastighetsförvaltarna har ett kunskapskliv framför sig,
där de behöver hitta sätt att tänka och göra

•

Håll diskussionen levande! Som komplement till formella beslut och riktlinjer krävs
det att det skapas utrymme och informella
plattformar för samtal kring hållbarhet och
de normer och aktiviteter som föreningen vill
stärka. Kanske har er föreningen en Facebookgrupp, ett nyhetsbrev eller något annat
forum där ni kan introducera en stående
punkt kring hållbarhet?

•

Håll koll på era utgångspunkter och målsättningar! Kan ni som boende få inblick i hur ert
bostadsområde ligger till inom olika hållbarhetsmål, i dialog med fastighetsägaren?

•

Ställ krav på ökad kunskap hos förvaltare om
vad som förstås som ”hållbarhetsåtgärder”,
bortom klassiska tekniska förvaltningsfrågor.

•

Att mobilisera de boende och hitta former
för samverkan med hyresgästföreningen,
kommunen, stadsdelsförvaltningen eller
andra föreningar och fastighetsägare i närområdet kan bidra till att skapa forum för
att driva mer omfattande förändringar. Det
kan röra exempelvis hur resurser ska hanteras för minskad miljöpåverkan av privat
och offentlig konsumtion, eller förbättring av
infrastruktur. Det kan också röra social och
ekologisk samverkan: att främja biologisk
mångfald och ge stöd till utsatta grupper.
Hur kan exempelvis er lokala hyresgästförening bidra till en rättvis lokal stads- eller
landsbygdsutveckling?

Hållbart byggande och renovering
Det diskuteras allt mer att själva byggandet idag
har stor klimatpåverkan, liksom att produktionen av byggnadsmaterial är problematisk också
utifrån andra miljöperspektiv. All nyproduktion
är förknippad med någon grad av klimatpåverkan och för att nå klimatmålet krävs att vi
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minimerar behovet av nyproduktion i Sverige
och istället främjar ett mer effektivt nyttjande
av befintliga byggnader och ytor. För att inte
förvärra boendesegregation och bostadsbrist,
innebär det att skapa fler (eller åtminstone inte
minska antalet) bostäder inom det befintliga
beståndet, samt att se över hur ytan fördelas.
Även om hyresrättsinnehavare ofta ses som en
passiv aktör i dessa frågor, som istället drivs
av byggare, fastighetsägare, förvaltare m.fl. och
levereras som ett färdigt ”paket” till de boende, så kan hyresgäster ta en roll i att driva på
omställningar inom bygg- och bostadssektorn.
Det handlar inte minst om att mobilisera engagemang i exempelvis lokala hyresgästföreningar
eller andra sammanhang för att verka för ett
förändrat förhållningssätt.

är som egentligen borde minska sin boyta.
Hyresrättsinnehavare är ofta de som redan
bor mer trångbott och lever mer resurssnålt.
•

Energi

Renovering av byggnader innebär också en
stor klimat- och miljöpåverkan, samt har ofta
omfattande sociala konsekvenser. Så kallad
”renovräkning” förekommer även under förbehåll
av energieffektivisering. Här är det viktigt att de
boende inte bara inkluderas, utan faktiskt får
större utrymme att påverka vilka förändringar
som görs i och kring deras hem. Bostadssektorn måste säkerställa att de renoveringar som
görs inte driver resursförbrukning och att
verkligen bidrar till en hållbar omställning.
•

•

Boverket konstaterar att ”brukandet av
byggnaden inte blir mer ekologiskt än vad
de boendes livsstil tillåter”. Det är därför
viktigt att förvaltarna kontinuerligt involverar
nyinflyttade och befintliga boende i arbetet
med resurs- och energieffektivitet och informerar om byggnadens installationer. Dialog
bör ske både gällande löpande underhåll
och hur eventuella renoveringsåtgärder
bidrar till eller skapar nya utmaningar för att
minska klimat- och miljöpåverkan.

En stor utmaning för att möta klimatmålet är
behovet av att skifta till en fossilfri energimix.
Att lyckas med energiomställningen kommer
att kräva att aktörer tar nya roller. Det pratas
exempelvis idag om ett deltagandeperspektiv i
energisystemet, där hushåll ses som potentiella
”prosumenter”, det vill säga både producenter
och konsumenter. Hyresgästföreningar kan bli
pionjärer i energiomställningen och pusha på
andra aktörer, exempelvis kommunala energioch bostadsbolag, att höja ambitionerna. Den
allra viktigaste åtgärden är dock att tillsammans
verka för att minska energibehovet.

Hyresrättsinnehavare har idag begränsade möjligheter att efterfråga alternativa,
cirkulära lösningar när det gäller upprustning av bostadens standard. Boende bör
tillsammans med hyresgästföreningen eller
andra aktörer kunna påverka i frågor kring
hur fastighetsägare ska jobba med hållbar
byggnation och varsam renovering. Samt
hur förvaltning kan utvecklas mot att kräva
mindre resurser och vårda befintliga material
m.m. Där krävs en normförskjutning i vad
som ses som status både bland de boende
och i branschen i stort!

•

Lokala hyresgästföreningar kan också skapa
förutsättningar för hållbara vardagsliv. Exempelvis genom att ordna aktiviteter eller
funktioner i grannskapet som uppmuntrar
och underlättar kvarboende och effektiv
ytanvändning (se även under ”Delande och
gemenskap” nedan). Samtidigt är det viktigt att ta ett rättviseperspektiv på vilka det
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Många fastighetsägare ser över och byter
värmesystem, el osv. i sina byggnader, vilket
kan utgöra viktiga tekniska förutsättningar
för att klara energiomställningen. Men det
är också angeläget att få till former för att
jobba med och uppmuntra minskad energianvändning bland hushållen. Här är det så
klart de boende som sitter på kunskapen om
hur det är att leva och bo i just ert område
och bostad. Att vara inne i folks vardagsliv
och ”lägga sig i” kan ses som känsligt. Som
lokal hyresgästförening kan ni dock efterfråga större kunskap även hos fastighetsägare och förvaltare kring hur den vardagliga
energianvändningen bland hushållen ser ut
och varför. Hur det eventuellt skiljer sig åt
mellan olika grupper (avseende genus, ålder
m.m.), samt vilka sociala konsekvenser nya
lösningar kan få.

•

•

I dialog med fastighetsägaren kan hyresgäster inventera möjligheterna att installera
solpaneler eller andra förnybara lösningar
för bostadsnära elproduktion i ert område.
Ni kan samtidigt se över er energiresiliens
- dvs. hur motståndskraftig ert bostadsområde är mot tillfälliga störningar på elnätet
och effektbrist. Kan ni skapa mindre sårbara
system, samt införa riktlinjer för att försöka
omdistribuera energianvändningen till där
den behövs bäst? Kanske kan ni bidra till
s.k. efterfrågeflexibilitet (d.v.s. använda energi när elnäten inte är så belastade) både
vad gäller era gemensamma och enskilda
energibehov?

resurser i föreningen för att hjälpa er ”bo mindre, enklare och dela mer”.

Ibland diskuteras införandet av individuell mätning av exempelvis vatten som en
ekonomisk och miljömässig fördel. Studier
av införandet av sådana system visar dock
tvetydiga effekter när man också väger in
socio-ekonomiska aspekter kopplat till vem
som spenderar mer tid (och därmed vatten)
hemma och hur taxesättningen ska göras
rättvis. En boendeförening kan istället arbeta
för att hyresvärden ska förbättra energioch vatteninfrastrukturen och uppmuntra
till minimerad användning av varmvatten,
samtidigt som ni värnar om särskilt sårbara
grannar!

•

Mobilisera gentemot hyresvärden för att ge
er möjlighet att skapa resurser för att dela
mer i ert bostadsområde, i trapphuset eller
på andra sätt i er vardag och närmiljö.

•

Gemensamma gröna ytor för samvaro och
aktivitet utomhus är dels bra för möjligheten att bo på begränsad yta, men också
för tryggheten och social gemenskap i
bostadsområdet. Tänk på utformningen
för att synliggöra delandet, exempelvis att
delade utrymmen, saker och funktioner inte
förläggs längst upp eller längst bort, utan
snarare är placerade så de blir en del av de
boendes vardagliga rörelsemönster.

•

Gör delandet till en integrerad del, snarare
än något som läggs på som ytterligare en
vara eller tjänst utöver det privatägda! Här
är viktiga frågor kring boyta, p-platser per
lägenhet, m.m. präglade av olika sociala
normer och förväntningar, men där sociala
gruppdynamiker också kan vara effektiva i
att skifta normer - kan ni skapa ett öppet
samtal kring detta i föreningen? Vad kan
ni tänka er att dela eller ej? Under vilka
förutsättningar?

Delande och gemenskap

Grönstruktur och odling

För att möta klimat- och miljömål måste vi
nyttja resurser på ett bättre sätt, inte minst
genom att dela. Många hyresgästföreningar och
bostadsområden har gemensamma lokaler som
används till alltifrån möten, hobbyverksamhet,
bytesrum, m.m. Det blir också vanligare med
exempelvis elbils-pooler, lådcykel-pooler och
andra gemensamma resurser som kan underlätta vardagslivet och minimera privatkonsumtion och personbilstransporter - två viktiga
faktorer för att nå klimatmålet.

Det finns ett ökat intresse för att integrera
grönska i boendemiljöer. Gärna produktiv sådan,
som ätbara fruktträd och bärbuskar, eller örter
och grönsaker. Bortsett från den roll som grönstruktur har för människors välmående finns det
viktiga resurshushållningsaspekter att beakta.
Inte minst i relation till klimatförändringarna: vi
behöver göra våra boendemiljöer mer resilienta inför framtida störningar och påfrestningar
kopplat till exempelvis vattenhantering, klimatkomfort och matförsörjning. Det ökade intresset för odling har under det senaste decenniet
också lett till att allt fler bostadsbolag såväl
som boendeföreningar inser vikten av att göra
plats för bostadsnära odling när köerna till
kolonilotter växer.

Här är dock relevant att skilja på koncept där
de boende är konsumenter av tjänster som
erbjuds av tredje part, och där de boende själva
tar hand om delade saker och ytor. De positiva
sociala följderna när det skapas en gemenskap
kring delandet är något som understrukits i
tidigare forskning. Inventera vad ni behöver för

Det finns ett flertal exempel där hyresgäster i
dialog med hyresvärden har skapat ätbara
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trädgårdar runt husen, skapat odlingsmöjligheter och gemensamma ytor att nyttja för de boende. Och samtidigt skapat större trygghet och
gemenskap i området - och en större social och
biologisk resiliens på kuppen. Ta dialogen med
grannarna i området kring vad ni vill ha för slags
grönytor i er närhet. Prata sedan med hyresvärden om vilka förändringar ni skulle vilja se, och
som skulle öka hållbarheten på olika sätt i ert
område. Några idéer:
•

jordfabrik, eller samverka med lokala gårdar
för att få bra ekologisk gödning och jord.

Påverka fastighetsägaren att inte asfaltera
eller stenlägga mark i onödan. Hur tas regnoch avrinningsvatten från snösmältning om
hand idag, och hur kan det göras bättre
genom grönstrukturen? Denna fråga blir
alltmer viktig att arbeta aktivt med, då mer
extremväder väntas i framtiden.

•

Vad ska finnas i rabatterna? Är de bara till
för att det ska vara vackert, eller kan de
användas för att odla grönsaker, sallad och
örter också? Fruktträd/bärbuskar?

•

Se hur ni kan bidra till att möjliggöra bostadsnära odlingslotter eller odlingslådor.
Kanske går det till och med att få till ett
växthus, med stöd från hyresgästföreningen
och fastighetsägaren? Starta en odlingsgrupp. Glöm inte bort jorden! Jordförbättra
med lokala resurser - etablera en egen

•

Satsa på grönska som bidrar till pollinatörer och andra arter - ta reda på hur
ert närområde passar in i större grönblåa
stråk och biotoper.

•

Gräsmattor är artfattiga och skötselkrävande. Kanske finns det bättre sätt att
använda vissa ytor, eller möjlighet att sluta
klippa de gräsmattor som inte används för
aktivitet och lek? Att skapa ängsytor är en
åtgärd som främjar artrikedom, minskar
behov av- och buller från maskiner.

Kretslopp och återvinning
Det som nästan alltid tas upp relation till hållbarhet i boende och vardagsliv idag är avfallshantering och källsortering. Inte sällan är det
vad boende anger att de själva försöker göra för
miljön. Att individer sorterar avfall rätt är viktigt,
men kommer inte ensamt att minska vår resursförbrukning i tillräcklig grad. Fastighetsägare har ansvar för att avfallshanteringen fungerar
och för att de boende vet vad de ska göra med
sina sopor, inklusive sortering, vilket idag får
anses som en miniminivå. Så för att höja ambitionerna krävs här ett större perspektiv, och fler
typer av åtgärder.

Avfallstrappan
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•

Att minska avfall är viktigare än att sortera
det rätt. Avfallstrappan bör vara ledande
princip för arbetet på detta område. Kan
ni inom lokala hyresgästföreningen ta upp
dessa frågor och hitta sätt att utmana varandra kring att minska ert avfall?

•

Att skapa möjlighet till att inte behöva
äga saker man använder sällan (låna och
hyra), eller att möjliggöra reparationer och
långsiktigt användande (exempelvis genom
”fixotek”-ytor, verktyg och delad praktisk
kunskap i hur man lagar vardagliga ting) är
fler sätt att minska resursanvändning. Här
är det bra att också ligga på fastighetsägare för att skapa dialog och inte minst ge
utrymme för sådana funktioner i bostadsområdet.

•

Det som är avfall för dig är användbart för
någon annan: Öka återanvändandet av material genom att skapa möjlighet att få tag
på grannens överblivna brädor och tygbitar.
Materialbibliotek är ett namn på denna möjlighet att förflytta material uppåt i avfallstrappan.

•

Bytesrum - att kunna lämna saker man inte
behöver, eller fynda saker man faktiskt vill
ha på riktigt nära håll är ett sätt att förlänga livslängden och användningsgraden
på föremål. Det är en god idé som många
föreningar redan gör idag med stor framgång - kan ni organisera inom den lokala
hyresgästföreningen och få till stånd ett
bytesrum i området?

•

Tänk också bortanför er egen förening hur kan ni bidra till att skapa en plattform
för resurshantering och lokala kretslopp i
grannskapet? Hur kan det också skapa sociala mötesplatser och bidra till en alternativ,
icke-kommersiell lokal ekonomi?
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Bonusträff (mellan Träff 3 och Träff 4)
på temat Se med nya ögon

→ Kolla av om det är något som gruppen önskar
uppdatera eller ändra i dem.
Steg 3. Utse tidtagare (5 min)
→ Tillsammans bestämmer ni vem som är
tidtagare under denna träff. (Antecknare och
stämningsunderlättare behövs inte då vi enbart
ska vara i Lilla Rummet idag.)

Denna frivilliga bonusträff är en fortsättning
på Träff 3 och rekommenderas till de grupper
som har tid och lust att genomföra totalt fem
träffar. Denna bonusträff syftar till att få nya
perspektiv på hållbar omställning och skapa en
tydligare bild över vår roll i den. Träffen kretsar
särskilt kring Joanna Macy och Molly Browns
övning ”Den Stora Omställningen”, som i många
fall visat sig kunna stärka engagemanget för
hållbar omställning.

Steg 4. Incheckningsrunda i Lilla Rummet
(10 min)
→ Läs upp: ”Vi ska börja med att göra en incheckningsrunda i Lilla Rummet där fokuset är
på känslor och den personliga upplevelsen.”
→ Visa och läs upp frågan på s. 55 i bilagan
för skärmdelning.
→ Be tidtagaren sätta en timer för respektive
persons taltid (1-2 minuter var beroende på
antalet deltagare).

Till dig som samtalsledare – att göra
innan träffen

Hur mår jag idag? Har någon tanke väckts i
mig sen den senaste träffen?

dig på övningen på Steg 5 som har olika instruktioner beroende på om träffen genomförs
digitalt eller fysiskt.

Steg 5. Övning: ”Den Stora Omställningen”
(30-45 min)
En övning från Joanna Macy & Molly Brown:s
bok ”Coming back to life”, här något omarbetad
med tillägg om genus, makt och jämlikhet.

2. *Vid fysisk träff* Ställ i ordning stolarna i

*Vid fysisk träff*

1. Läs igenom beskrivningen av träffen. Läs in

en cirkel utan bord eller annat i mitten.

Ställ stolarna i två cirklar
(en yttre och en inre), vända mot varandra så
att alla har en partner. Det är en fördel om
samtalsledaren kan sitta utanför och läsa upp
instruktionerna och de efterföljande frågorna.
Men om du som ledare behövs i övningen för
att det ska bli jämna par så kan du börja i den
inre cirkeln och läsa upp därifrån.

3. Det går bra att genomföra träffarna genom

att samtalsledaren enbart läser från och visar
frågor/bilder på datorskärm. Det kan vara
hjälpsamt för samtalsledaren att använda ett
utskrivet exemplar, men det är inget måste.
*Vid fysisk träff* Ta med eventuella papperskopia med förhållningsreglerna.

Läs upp instruktionerna
”Ni som sitter i den yttre cirkeln kommer att
berätta från er egen erfarenhet. Ni kommer
också att sitta kvar på samma stol under hela
övningen. Ni kommer att få frågor som vägledning. Ni som sitter i den inre ringen representerar människor som kommer att leva om sju
generationer, ca 200 år, d.v.s. på 2200-talet. Ni
lever i en tid då människorna har hittat ett sätt
att leva jämställt och hållbart på jorden. Ni kan
inte tala i det här mötet. Men ni är inbjudna att
lyssna till dem som levde i början av 2000-talet,

Steg 1. Hälsa alla välkomna (1 min)
→ Läs upp introduktionstexten till träffen.
Steg 2. Gå igenom förhållningsreglerna (5 min)
→ Visa upp listan över reglerna på bild (s. 54 i
bilagan för skärmdelning) eller papper.
→ Be varje person läsa en regel var.
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under omställningstiden, Den Stora Omställningen. Ni har det stora privilegiet att få träffa
dessa människor som hjälpte till att skapa den
värld som ni nu lever i. Ni kommer att vara med
om tre möten. Till varje möte finns en fråga till
er som sitter i den yttre ringen. Föreställ dig
denna fråga som en överföring, från hjärta till
hjärta, även om den hörs genom min röst. Efter
varje fråga kan ni hitta något sätt att tacka
varandra utan att använda ord, kanske en blick
eller en gest som känns rätt och därefter flyttar
ni i den inre cirkeln till stolen till höger. Mötet
kommer att ske på en plats bortom tiden.

”Jag vet att du och dina vänners bidrag för
jämlikhet och hållbarhet, för mänskligheten
och för jorden, var viktiga och är anledningen
till att min generation lever idag. Det måste
ha varit svårt, särskilt i början, att kämpa för
människor och arter som du inte har träffat
och aldrig kommer att träffa. Varifrån fick du
din inspiration, din kraft och ditt mod? Varifrån
fick du glädjen att arbeta så hårt för den stora
omställningen trots alla hinder, motgångar
och besvikelser?”
Tillåt 3 minuter för svaren. Läs sedan:
”Sitt kvar i tystnad så länge som det känns
bra för att tacka din partner utan ord. Ni framtidsmänniskor: Stå upp och flytta er en stol
till höger.”

För att komma dit rör vi på kroppen lite, ställ er
upp och sträck på er. Välkomna och varsågod
och sitt.
Ni har läst om dessa människor, kanske sett
filmer om dem, eller hört berättas om dem
i berättelser och sånger. Nu har ni den unika
chansen att träffa några av de människor som
levde då under Den Stora Omställningen. Det
är dags att ställa dem några frågor.”

Tredje frågan:
”Vi hör fortfarande sångerna och berättelserna
om vad du och dina vänner gjorde under den
här viktiga tiden. Vi vet att flera miljoner gick
samman över hela jorden och protesterade och
den stora omställningen började formas genom
mängder av olika initiativ. Vilken var just din roll
och din passion? Vad längtade du efter? Vad var
det som just du försökte förändra eller skapa?”

Första frågan:
”Ni som sitter i den yttre cirkeln, föreställ er
att personen framför er säger detta, även om
det hörs genom min röst: Jag har hört talas om
den fruktansvärda tid som ni levde i, i början
av 2000-talet. Det fanns en liten grupp superrika människor vars tillgångar bara blev större
och större, samtidigt som hundratals miljoner människor inte hade tillräckligt med mat,
rent vatten eller någonstans att bo. Människor
diskriminerades i olika sammanhang på grund
av deras hudfärg, könsidentitet, kultur, religion,
klasstillhörighet, sexuella läggning, ålder och
funktionsförmåga. Det var ökande klimatförändringar, allt mer gifter i haven och jorden och så
många arter som dog ut… Hur var det att leva
under den här perioden? Hur kände du dig?”

Tillåt 3 minuter för svaren. Läs sedan:
”Sitt kvar i tystnad så länge som det känns bra
för att tacka din partner utan ord. Nu får alla
ställa sig upp.”
Byt roller. Läs vidare:
”Nu ska vi byta roller. Ni framtida människor
kommer tillbaka till era nuvarande kroppar och
ni som lever i nuet blir istället framtidens folk.
Rör på kroppen.
Vi är fortfarande kvar vid en punkt bortom
tiden. Men nu byter vi så att ni som tidigare
representerade framtidens människor blir föregångare som deltar i Den Stora Omställningen. Ni som tidigare talat får nu privilegiet att
lyssna. Hitta tillbaka till samma platser, men nu
sitter ni istället på motsatt sida. De som sitter
i den yttre cirkeln flyttar sig till vänster så att
ni sitter mittemot en ny person. Flytta sedan
till vänster efter varje fråga, så att nya möten
hela tiden är med nya människor. Ni som är i
inre cirkeln: Känn hur det är att leva och vara i

Tillåt 3 minuter för svaren från den yttre cirkeln.
Du sköter tidtagningen och ställer en trevlig
ringsignal som talar om när tiden är slut.
Fortsätt sedan med instruktionen:
”Sitt kvar i tystnad så länge som det känns bra
för att tacka din partner utan ord. Ni framtidsmänniskor: Stå upp och flytta er en stol till höger.”
Andra frågan:
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framtiden, då omställningen till en civilisation
där jämställdhet, jämlikhet och hållbarhet är
självklar. Där människorna inte längre förgör
varandra eller jorden. Nu är du här som genom
ett magiskt under för att få tillfälle att lyssna
på människorna från dina historieböcker.”

Läs upp instruktioner
”Nu ska vi göra en övning i par där ena
personen representerar människor som
kommer att leva om sju generationer, ca
200 år, d.v.s. på 2200-talet. Ni lever i en tid
då människorna har hittat ett sätt att leva
jämställt och hållbart på jorden. Ni kan inte
tala i det här mötet. Men ni är inbjudna att
lyssna till dem som levde i början av 2000talet, under omställningstiden, Den Stora
Omställningen. Ni har det stora privilegiet
att få träffa dessa människor som hjälpte
till att skapa den värld som ni nu lever i. Ni
kommer att få ställa tre förbestämda frågor
till dessa människor, representerade av den
andra personen i ert par.”

Ställ nu frågorna igen – variera dem eventuellt
lite så att de inte låter exakt likadant.
Det är en fördel om samtalsledaren kan sitta
utanför och läsa upp instruktionerna och de
efterföljande frågorna. Men om ledaren behöver
vara med i övningen för att det ska vara jämna
par är det bra om någon som nu sitter i den inre
cirkeln kan läsa upp de tre frågorna. Det är i sådana fall bra att fråga i förväg så att en person
i gruppen valt det och har kunnat förbereda sig.
Avslut
När alla tre frågor ställts och besvarats andra
gången, avslutas övningen genom att du säger:
”Nu avslutar vi övningen och förflyttar oss tillbaka till (säg dagens datum och den plats ni är
på). Välkomna tillbaka.”

Skicka dessa tre frågor i möteschatten
Kopiera, klistra in och skicka dessa frågor
i chatten utan att läsa upp dem. Skicka en
fråga i taget för att göra det tydligare.
Första frågan:
”Jag har hört talas om den fruktansvärda tid
som ni levde i, i början av 2000-talet. Det
fanns en liten grupp superrika människor
vars tillgångar bara blev större och större,
samtidigt som hundratals miljoner människor
inte hade tillräckligt med mat, rent vatten
eller någonstans att bo. Människor diskriminerades i olika sammanhang på grund av
deras hudfärg, könsidentitet, kultur, religion, klasstillhörighet, sexuella läggning,
ålder och funktionsförmåga. Det var ökande
klimatförändringar, allt mer gifter i haven och
jorden och så många arter som dog ut… Hur
var det att leva under den här perioden? Hur
kände du dig?”

*Vid digital träff*
Digitalt genomförs övningen lättast på
Zoom, då programmet har funktionen
’breakout rooms’ – d.v.s. möjlighet att fördela
gruppdeltagare i separata smågrupper under
en begränsad tid. Andra program kan också
användas men då behöver deltagarna –
efter att ha fått instruktioner – lämna mötet
för en stund och påbörja ett nytt möte med
sin tilldelade samtalspartner (se specifika
instruktioner längre ned).
Övningen görs i par. Därför är du som samtalsledare endast med på övningen om ni
är ett jämnt antal deltagare. Om ni är ett
ojämnt antal deltagare ger samtalsledaren
bara instruktioner.

Andra frågan:
”Jag vet att du och dina vänners bidrag för
jämlikhet och hållbarhet, för mänskligheten och för jorden, var viktiga och är anledningen till att min generation lever idag.
Det måste ha varit svårt, särskilt i början,
att kämpa för människor och arter som du
inte har träffat och aldrig kommer att träffa.
Varifrån fick du din inspiration, din kraft och
ditt mod? Varifrån fick du glädjen att arbeta

Förbered gärna slumpmässiga par på förhand. Om någon eller flera deltagare är frånvarande kan ändringar göras under mötet för
att se till att alla har en samtalspartner.
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så hårt för den stora omställningen trots
alla hinder, motgångar och besvikelser?”

mobiltelefonen – samt utbyta kontaktuppgifter. Detta kan ta 5-10 minuter. Påminn
om att frågorna och turordningen finns i
möteschatten och att vi återsamlas i
huvudmötesrummet efter 15 minuter inför
att vi ska byta roller. Tänk på att huvudmötesrummet måste vara öppet för deltagarna
att komma tillbaka till inför rollbytet.

Tredje frågan:
”Vi hör fortfarande sångerna och berättelserna om vad du och dina vänner gjorde
under den här viktiga tiden. Vi vet att flera
miljoner gick samman över hela jorden
och protesterade och den stora omställningen började formas genom mängder av
olika initiativ. Vilken var just din roll och din
passion? Vad längtade du efter? Vad var det
som just du försökte förändra eller skapa?”

Hör om det finns några frågor eller oklarheter.
Läs sen upp:
”Mötet kommer att ske på en plats bortom
tiden. Ni har läst om dessa människor, kanske sett filmer om dem, eller hört berättas
om dem i berättelser och sånger. Nu har ni
den unika chansen att träffa några av de
människor som levde då under Den Stora
Omställningen. Det är dags att ställa dem
några frågor.”

Turordning
Berätta att det är dessa frågor som kommer
att läsas upp av ena personen i varje par.
Den som representerar framtidsmänniskan
ställer en fråga i taget. Den som representerar nutidsmänniskan får tre minuters
svarstid på varje fråga. Någon i varje par
ansvarar för att ta tid. Kopiera, klistra in och
skicka denna turordning i möteschatten:

Be deltagarna mötas i sina respektive par.
Om Zoom används skickar du ut deltagarna
i sina respektive breakout rooms med en
tidsinställning på 15 min.

- En läser upp fråga 1, den andra svarar (3 min)
- Samma person läser upp fråga 2, den
andra svarar (3 min)

Byt roller
När alla har samlats igen i huvudmötesrummet, stäm av att inget par hade
tekniska problem.

- Samma person läser upp fråga 3, den
andra svarar (3 min)

Läs sen upp:
”Nu ska vi byta roller. Ni framtida människor
kommer tillbaka till era nuvarande kroppar
och ni som lever i nuet blir istället framtidens folk. Rör lite på kroppen. Vi är fortfarande kvar vid en punkt bortom tiden. Men
nu byter vi så att ni som tidigare representerade framtidens människor blir föregångare som deltar i Den Stora Omställningen.
Ni som tidigare talat får nu privilegiet att
lyssna. Känn hur det är att leva och vara i
framtiden, då omställningen till en civilisation där jämställdhet, jämlikhet och hållbarhet är självklar. Där människorna inte
längre förgör varandra eller jorden. Nu är du
här som genom ett magiskt under för att få
tillfälle att lyssna på människorna från dina
historieböcker.”

- Efter frågorna besvarats samlas vi i huvudmötesrummet igen (efter 15 min)
- Vi byter roller och gör om övningen igen i
samma par
Par
Berätta vilka par som du har slumpat ihop och
se till att alla vet vem de ska göra övningen
med. Den vars namn kommer först i bokstavsordning kan börja vara framtidsmänniskan – t.ex. börjar Ali att vara framtidsmänniskan som ställer frågorna till Pia.
Det tekniska
Om mötet INTE sker på Zoom behöver respektive par bestämma vilken möteskanal
de ska använda – t.ex. ett videosamtal på
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Påminn om att frågorna finns i möteschatten
och att vi återsamlas i huvudmötesrummet
efter 15 minuter.
Be deltagarna mötas i sina respektive par. Om
Zoom används skickar du ut deltagarna i sina
respektive breakout rooms med en tidsinställning på 15 min.
Avslut
När alla tre frågor ställts och besvarats andra
gången, avslutas övningen genom att du säger:
”Nu avslutar vi övningen och förflyttar oss tillbaka till (säg dagens datum och den plats ni är
på). Välkomna tillbaka.”

Steg 6. Runda i Lilla Rummet (15 min)
→ Visa och läs upp frågan på s. 56 i bilagan
för skärmdelning.
→ Be tidtagaren sätta en timer (2-3 minuter var
beroende på antalet deltagare).
•

Hur kändes det att göra denna övning?
Vilka visioner väcktes till liv?

Steg 7. Runda i Lilla Rummet (15 min)
→ Visa och läs upp frågan på s. 57 i bilagan
för skärmdelning.
→ Be tidtagaren sätta en timer (2-3 minuter var
beroende på antalet deltagare).
•

Vad har väckts i mig när jag lyssnat på
de andra?

Steg 8. Avrunda och informera om nästa träff
(5 min)
→ Tacka för träffen.
→ Berätta att vi på denna bonusträff har fokuserat på nya perspektiv kring hållbar omställning
och vår roll i den, och att vi i den kommande
(sista) träffen ska fokusera på hur vi konkret kan
gå vidare med att bidra i omställningen till ett
gott hållbart liv/boende.
→ Informera om/bestäm när och var ni ses
nästa gång.
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Det här samtalsmaterialet är framtaget inom ramen för forskningsprojektet
”Könad Hållbarhet: normkritiskt utforskande av energipraktiker för
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och 2022. Projektet har genomförts i samverkan mellan Kungliga Tekniska
Högskolan, IVL Svenska Miljöinstitutet, Chalmers, Sveriges
lantbruksuniversitet och organisationen MÄN.
Projektet har utforskat förutsättningar för hållbar omställning i vardagslivet
utifrån ett intersektionellt perspektiv, där forskningen visar att olika
maktrelationer (inte bara kopplat till kön, men också klass, ålder, etnicitet
m.m.) påverkar både hur engagemanget ser ut och vilka tolkningar av
hållbarhet som får företräde. Genom fallstudier av boendeföreningar, samt
kritisk designforskning, har projektet syftat till att synliggöra olika normer
och strukturer kopplat till hållbarhet i boende och vardagsliv.
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