
Bilaga för skärmdelning 
Innehåller frågor för Träff 1-4, bildmaterial och 
information om de fiktiva koncepten 

FÖR ER SOM BOR I HYRESRÄTT



Tacksamhet – vad är viktigt i boendet?



3
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 Vad tänkte och kände jag på vägen hit?

Varför har jag valt att gå med i denna grupp?
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Lilla Rummet
Självreflektion

• öppenhet/empati
• erfarenhet
• individ
• mage/känsla
• jag och du

Stora Rummet
Omvärldsanalys

• nyfikenhet/kritik
• teori
• struktur
• huvud/förnuft
• samhällsnivå
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Regler 
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 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 grup-
pen. Ju tidigare desto bättre.
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Går reglerna att förstå? Verkar de vettiga? 
Är det något som någon vill ändra eller lägga till?
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Något som jag uppskattar, som gör mig glad

Något som jag uppskattar för att det bidrar till 
grannskapet/samhället

Något som jag uppskattar för att det bidrar till 
naturen/andra arter
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Väckte berättelserna någon tanke eller reflektion om vad som är viktigt i boendet/
vardagen? Finns det något som vi uppskattar särskilt mycket?

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

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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Hedra smärtan – frustrationen kring 
vart världen är på väg
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Regler 
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 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 grup-
pen. Ju tidigare desto bättre.



14

Hur mår jag idag? Har någon tanke väckts 
i mig sen den senaste träffen? 
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Vilka skav känner jag kring mitt sätt att leva/bo i 
förhållande till den globala miljö- och klimatkrisen?



16

Vad skulle jag sörja att behöva ge upp 
(för omställningen till en hållbar framtid)?
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Under det kommande året kommer nya lösningar att prövas, för att 
inkludera invånarna i en omfattande förhandling av hur p-platserna ska 

användas i ett omställt Sverige.  

Här kan vi se några exempel     



19

Träff 2
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Träff 2
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Träff 2
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Vad väcker de olika förslagen för tankar? Finns det 
andra saker ni skulle vilja se ersätta dagens p-platser?
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Vems intressen får företräde idag 
(med bevarade p-platser) jämfört med det som 

föreslås i de olika exemplen?



24

Vilka andra saker skulle vi vara villiga att ge upp i 
vårt bostadsområde för omställningen till ett hållbart 

samhälle? Och under vilka förutsättningar?
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Se med nya ögon - hur skulle vi 
vilja bo? 
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Regler

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 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 grup-
pen. Ju tidigare desto bättre.
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Hur mår jag idag? Har någon tanke väckts 
i mig sen den senaste träffen? 
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Vindkylare
Konceptet Vindkylaren bygger på principerna för en typ av byggnadsverk som använder 

vindens naturliga kylförmåga. Dessa strukturer har sedan 3000 år funnits i länder 
runtom Sydvästasien och Nordafrika. Nu rekommenderar Klimatmyndigheten att dessa 

byggnadsverk sätts upp här i Sverige, som en del av en teknisk omställning. De kan 
användas för gemensam kylförvaring av mat i flerbostadshus, vilket i sin tur gör att 
behovet av enskilda kök i varje bostad blir mindre. En annan viktig funktion är att ge 

svalka till grupper som påverkas av de värmeböljor som blir allt vanligare.

HUR: På uppdrag av Klimatmyndigheten

VAR: I bostadsområden & offentliga byggnader 

NÄR: Byggstart inom kort
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Vilka känslor och tankar väcks i mig när jag hör om 
konceptet Vindkylaren?
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Hur skulle vi boende påverkas av och kunna driva på för en om-
ställning (som Vindkylaren) som minskar behovet av individuella

ytor och teknik, till förmån för gemensam infrastruktur? 
-I den lokala hyresgästföreningen? -Gentemot fastighetsägaren?
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Logen
Logen är ett initiativ från Klimatmyndigheten för omdistribuering av yta inom 

boendeföreningar, för att främja yta för gemenskap och omsorg. Ett krav är att denna 
nyvunna yta ska verka för gemenskap och inkludering i närområdet, bortom förening-
ens gränser. Det finns många potentiella funktioner och vad som får ta plats bestäms 

gemensamt av föreningens medlemmar.

HUR: På uppdrag av Klimatmyndigheten

VAR: I boendeföreningar 

NÄR: Med start nästa år 
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Vilka känslor och tankar väcks i mig när jag hör om 
konceptet Logen och de olika alternativen?
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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?

Vilka inkluderas eller inte i området och våra aktiviteter idag och hur långt 
kan vår omsorg om andra och naturen sträcka sig?
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Materialkabinett
Konceptet Materialkabinettet fokuserar på att se värdet i och vårda material i vår vardags-
miljö. 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 
möbel är en vanligt förekommande gemensam aktivitet på städdagar och årsstämmor. 

Tidigare soprum har i många fall gjorts om till gemensamma ytor för att arbeta tillsammans 
och dela erfarenheter vad gäller hantverk och händighet. Materialen i kabinettet används 

ofta i gemensamma projekt i sy- eller snickarjuntor.

HUR: På eget initiativ av föreningsmedlemmar

VAR: I boendeföreningar 

NÄR: Pågår just nu 
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Vilka känslor och tankar väcks i mig när jag hör om 
konceptet Materialkabinettet?
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Vilken typ av kultur kan/vill vi bygga i vårt 
bostadsområde och/eller vår lokala hyresgäst-

förening för att bidra till omställning?
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Gå vidare - hur kan vår grupp bidra 
i omställningen?  
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Regler

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 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 grup-
pen. Ju tidigare desto bättre.
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Hur mår jag idag? Har någon tanke väckts 
i mig sen den senaste träffen? 
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På vilka sätt kan vi stärka de saker som vi uppskattar i vårt grannskap?

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?



50

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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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?
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Vad har varit extra värdefullt med dessa träffar? 
Vad har varit extra svårt/jobbigt?



Bonusträff (mellan Träff 3 och Träff 4)  
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Regler

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 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 grup-
pen. Ju tidigare desto bättre.
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Hur mår jag idag? Har någon tanke väckts 
i mig sen den senaste träffen? 
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Hur kändes det att göra denna övning? 
Vilka visioner väcktes till liv?
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Vad har väckts i mig när jag lyssnat på de andra?




