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Sammanfattning 
Projektet Det goda livet Sofielund har fokuserat på att få människor att fundera över hur 
de kan leva ett gott liv samtidigt som de minskar sin klimatpåverkan. Lyckoforskning visar 
nämligen att det som får oss att må bra på riktigt har låg påverkan på miljön, som till exempel 
nära relationer, fritid och god och nyttig mat. Vi har följt ett antal hushåll som genom samtal 
med experter haft fokus på välmående, mat och ekonomi. Hushållen har fått reflektera över 
hur de kan leva mer hållbart där det nödvändigtvis inte behöver innebära att de måste uppoffra 
något. De olika hushållen har fått träffas men också tagit del av varierande aktiviteter för att få 
inspiration till vilka förändringar de kan göra i sin vardag. Projektet har utgått från det tidigare 
projektet Det goda livet Ludvigsborg som var upplagt på ett liknande sätt.

Syfte och mål
Det goda livet Sofielund har varit ett samarbetsprojekt mellan Hållbar Utveckling Skåne, 
Sparbanken Syd och Malmö stad, finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden 
(ERUF) via Tillväxtverket och Sparbanken Syd. Projektet har i sin tur utgjort en del av Malmö 
stads projekt Case Sofielund 2030 där syftet har varit att arbeta med de globala hållbarhets-
målen (Agenda 2030) på lokal nivå. 

Projektet Det goda livet Sofielund har fokuserat på att försöka få boende i stadsdelen Sofielund 
att sträva efter en mer hållbar livsstil och se möjligheterna med det snarare än att det är 
uppoffringar. För att inspirera fler till att leva mer hållbart och öka förståelsen för hur de kan 
driva den här typen av frågor i området de bor i, har vi försökt synas i media. 

Projektbeskrivning
En genomgång av tidigare projekt som Hållbar Utveckling Skånes KlimatVardag och  
Det goda livet Ludvigsborg har gjorts för att utveckla metoden.

I det tidigare projektet Det goda livet Ludvigsborg utgjorde deltagarna en homogen grupp 
med liknande förutsättningar. Samtliga var barnfamiljer boendes i ett villaområde med liknande 
ekonomiska förutsättningar och ett visst miljöintresse sedan tidigare. I Sofielund bor istället 
människor med olika förutsättningar, olika socioekonomisk bakgrund och ganska många lever 
miljömedvetet idag, antingen på grund av ett personligt engagemang eller av ekonomiska skäl. 

För att kunna jämföra de två projekten försökte vi göra dem lika varandra och samtidigt  
implementerat skillnader i hur vi exempelvis lagt ner mer tid på rekrytering, erbjudit deltagarna 
och allmänheten olika aktiviteter samt informerat om möjligheten att kunna fördjupa sig i till 
exempel hållbarhetsfrågor genom att hålla i studiecirklar via studieförbund som SENSUS. 

Sex hushåll som bor i stadsdelen Sofielund har deltagit i projektet. De har haft olika familje-
sammansättning, intressen, mål och behov men relativt lika bakgrundskunskaper om hållbar 
livsstil och miljöfrågor. I samtliga hushåll var främst en person drivande, även om hushållen 
bestod av fler familjemedlemmar. 
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Deltagarna har under projektets gång träffat tre experter för personliga samtal, vägledning 
och rådgivning: en psykologstudent, en matkulturstrateg och en ekonom. Samtalen skulle 
inspirera och hjälpa deltagarna att motivera dem till ett liv som förhoppningsvis både är 
bättre för dem själva men också för miljön, samt att ta sig igenom olika beteendeförändringar. 
Experterna gjorde en gemensam planering för samverkan sinsemellan och med deltagarna.  
Efter varje möte med hushållen samlades all viktig information i gemensamma Google Drive- 
dokument (ett för varje hushåll) så att alla experter kunde hållas uppdaterade under projektets 
gång. Varje deltagare satte upp sina egna målbeteenden inom respektive område med hjälp av 
experterna. Hushållen hade även gemensamma målbeteenden: 

• Prata med en annan Sofielundsbo om vad vi kan göra för klimatet.

• Använda matrester.

• Byt ut 2-3 utländska matvaror till lokalproducerade eller svenskodlade matvaror.

• Se över hushållsbudgeten och planera inköp inför kommande vecka.

• Använd dig/er av “Ekonomikollen” (eller snarlikt verktyg) i din internetbank för  
att se över förra veckans inköp och utgifter.

Dessa målbeteenden var menade att hjälpa dem mot minskat klimatavtryck och bättre  
välmående. Deltagarna bestämde även utefter egna behov och önskemål ytterligare fem  
målbeteenden, bland annat: byt ut ett halv-/ helfabrikat eller lägg till en eller flera icke  
processade livsmedel och gör storkok en gång/vecka.

Människor mår, som vi vet, bäst när de lägger sin tid och ork på sådant som de mår bra  
av och när de är tillsammans med dem de tycker om och känner sig trygga med. Samtliga  
aktiviteter är sådana som inte påverkar klimatet eller miljön på ett negativt sätt och därmed  
är eftersträvansvärda för projektets del. 

I början av projektet hölls en föreläsning av en mental coach på BeChange med fokus på 
tankesätt och att bryta vanor. Då presenterades även det digitala verktyg som användes vid  
“in- och utvägning” av hushållen i början och i slutet av projektet.

Verktyget har tagits fram av BeChange för att mäta hur projektdeltagare tänker och känner 
över tid. Hur man tänker och känner påverkar nämligen ens välbefinnande och förmåga att 
ställa om till ett mer hållbart och klimatsmart liv. I detta digitala verktyg har hushållen fått 
göra en självskattningsenkät där de har fått svara på ett antal påståenden och överväga hur  
väl de matchar ens inställning. Syftet med undersökningen har varit att mäta skillnaden,  
ge hushållen möjlighet att spåra sin mentala resa i projektet. Påståendena som ställdes i 
självskattningsenkäten baserades på nivåer av hoppfullhet, livskvalitet, kognitiv dissonans 
och klimatångest. I verktyget fanns även tillgång till mer information om inre förändrings- 
processer och dess betydelse för ens förmåga att ställa om.

Målbeteenden inom respektive expertområde dokumenterades genom en “dagbok” som 
fylldes i varje dag under 12 veckor, jämfört med åtta veckor i det tidigare projektet i Ludvigsborg. 
Innan projektets avslut pratade vi även med hushållen om hur de kan göra och tänka för att 
hålla kvar vid sina positiva livsstilsförändringar på egen hand framöver.
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Experterna

PSYKOLOGSTUDENTERNA
I projektet som har genomförts i Ludvigsborg var psykologen Frida Hylander från Klimat-
psykologerna med och höll samtalen med deltagarna. I detta projekt utbildade Frida istället 
två psykologstudenter som sedan höll i samtalen med deltagarna på egen hand. Fokus i samtalen 
med psykologstudenterna var mål och åtaganden baserat på värderingar, hindrande tankar och 
beteenden, hindrande omständigheter samt “påverkanspilen” som innebär en kartläggning 
av vilka beteenden som till exempel påverkar miljön avsevärt på lång sikt.

MATKULTURSTRATEGEN
Till skillnad från Ludvigsborgsprojektet hade vi med en matkulturstrateg, istället för en kock, 
som hade gått en coachutbildning. Fokus i samtalen med matkulturstrategen var på mat-
dagboken (veckovis ifyllning av vad man äter per dag) som skickades ut inför första samtalet. 
Matkulturstrategen tillsammans med deltagarna såg över intresset för mat, kunskapen om 
mat ur ett hållbarhetsperspektiv och satte tillsammans upp mål i projektet. 

EKONOMIHÄLSOCOACHERNA
Precis som i Ludvigsborgsprojektet var det fyra ekonomihälsocoacher med. En informations-
broschyr om hållbar ekonomi skickades ut till hushållen i början av projektet. Därefter låg 
fokus under det första samtalet på privatekonomi och ekonomihälsa, under det andra samtalet 
låg fokus istället på sparande för att uppnå en god ekonomihälsa och sina drömmar, och under 
det tredje och sista samtalet låg fokus på lån och krediter, vilka som finns och hur man bäst 
kan använda dem. 

MENTAL COACH
Den mentala coachen uppmanade hushållen att göra en invägning av deras individuella klimat-
påverkan i början av projektet. I slutet skulle hushållen göra en utvägning för att se om det hade 
skett några förändringar. Du kan läsa mer om det digitala verktyget under “projektbeskrivning”.

Matkulturstrategen Edith Salminen (till vänster).
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Aktiviteter inom projektet

Nedan presenteras en lista över de aktiviteter som genomfördes i projektet. 
 
SOMMARAKTIVITETER
Över sommaren valde vi att anordna tre olika aktiviteter för att öka projektets synlighet i 
stadsdelen och även kunna rekrytera fler deltagande hushåll. Evenemangen var öppna för 
alla intresserade.   
 
Följande aktiviteter anordnades under sommaren: 
 

1. Lär dig mer om insekter och träd (ingen anmälan krävdes). 

2. Odlingsdag med Växtvärket (ingen anmälan krävdes). 

3. Torgdag på Sevedsplan (ingen anmälan krävdes). 

Insektshotell som gjordes under sommaraktiviteten “Lär dig mer om insekter och träd” i Enskifteshagen.

Odlingsdag tillsammans med Växtvärket. Efteråt lagades mat på de grönsaker som fanns på Guldängen, Malmös 
enda bemannade lekplats med odling.
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HÖSTAKTIVITETER 
Vi anordnade även följande aktiviteter med olika teman under hösten: 
 
1. Friluftsliv i staden med Scouterna (10 deltagare). 

2.  Mindfulness och fördjupningskurs under en månad med Per-Olof Hall, Planet People.  
(25 deltagare och 16 deltagare). 

3. Lampworkshop, “Skapa din egen lampa!” med Kai Wollin (10 deltagare). 

4. Klimat- och energirådgivaren berättar: Så blir du en klimatsmart konsument,  
webbinarium med Paula Björk, Malmö stad (7 deltagare). 

5. Guidad tur på SYSAV, ställdes dock in då det var för få anmälda. 

6. Odling i stadsmiljö, workshop 1 med Scandinavian Green Roof institute (20 deltagare). 

7. Odling i stadsmiljö, workshop 2 med Scandinavian Green Roof institute (13 deltagare). 

8. Föreläsning om hållbar mat, Matkooperativet Helsingborg (6 deltagare). 

9. Matlagning med Linda Dahl, Matkaravan (9 deltagare). 

10. Bokcirkel, med boken “Klimatpsykologi: Hur skapar vi hållbar förändring?“ (4 deltagare) .

11. Avslutningsfest/öppet hus: Det goda livet Sofielund (8 deltagare).

Bilder från matlagningen tillsammans med Linda Dahl. I bilderna till höger ser du bland annat Frijoles negros med 
hembakad tortilla, ugnsbakade grönsaker och pasta med pesto.
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Media
Det har funnits ett intresse för projektet i media. Sydsvenskan, SVT Nyheter och Dagens ETC 
har skrivit artiklar och gjort nyhetsinslag om deltagarnas motivation till att vara med i projektet. 
Projektledaren har även berättat om projektet under ett flertal evenemang i Skåne och projektet 
har haft en egen Facebook-sida. 
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Resultat och slutsatser
I projektet testades ett sätt att få in resultat i form av en dagbok med mål som deltagarna 
skulle fylla i varje dag. Det var inte särskilt framgångsrikt då flera av hushållen missat att fylla 
i dagboken. För att få fram projektets resultat har vi istället utgått från djupintervjuer och 
experternas samtal med hushållen.

MILJÖNYTTA
I Det goda livet Sofielund har åtminstone sex av hållbarhetsmålen i Agenda 2030 berörts. 
Nedan presenteras en illustration över samtliga mål och vad projektet har bidragit med att 
uppnå när det kommer till en hållbar livsstil.

God hälsa och välbefinnande:  
Ta hand om sig själv genom att till  
exempel äta en balanserad kost.

Hållbara städer  
och samhällen:  
Inte åka bil i onödan 
samt att återvinna  
allt man kan.

Ingen hunger: Köpa närproducerad  
mat, lära sig att laga mat och att  
undvika matsvinn.

Hållbar konsumtion  
och produktion:  
Handla second hand,  
anordna klädbytardagar,  
äta mer vegetariskt,  
köpa återvunna saker  
och återvinna själv samt  
att planera ens egen/ 
familjens mathandlingar.

Bekämpa klimat- 
förändringarna:  
Äta mindre kött,  
minska sina resor  
med flyg, sprida  
kunskap om klimat-
förändringarna bland 
barn och unga samt 
att bara köpa den mat 
som man kommer äta.

Ekosystem och  
biologisk mångfald:  
Köpa certifierat och  
ekologiskt, bli en  
stadsodlare, öppna  
ett insektshotell samt  
uppmana sina nära och  
kära att lära sig mer om  
miljö och hållbarhet.
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SAMTAL OM HÄLSA, MAT OCH EKONOMI
Samtliga hushåll jobbade med sina målbeteenden. För några av hushållen kom projektet 
inte helt rätt in i tiden vilket medförde att de inte kunde engagera sig så mycket som de 
önskade från början.

Alla deltagarna tyckte att samtalen var värdefulla. En person uppskattade samverkan mellan  
de olika experternas områden och gillade variationen. En annan deltagare fick en extremt 
positiv känsla och upplevelse av projektet och sin egen resa. Ännu ett hushåll fick med sig 
nya sätt att tänka. Personen i hushållet kände sig inspirerad och ville i framtiden ta tillvara 
på all den kunskap som projektet har alstrat. En annan person var så tacksam för samtalen 
vi hade att hen gärna hade fortsatt ha samtalen om det vore möjligt. Personen fick massor 
med energi från samtalen. En annan deltagare upplevde att hen fått ny positiv energi till 
sitt miljöengagemang. Ytterligare ett hushåll var inte särskilt delaktiga men upplevde att 
projektet satt igång tankar och gett insikter om hur olika beteenden påverkar miljön, och 
att det i övrigt kändes meningsfullt att utvärdera “påverkanspilen”. Du kan läsa mer om 
påverkanspilen under avsnittet “psykologstudenterna”.
 
En deltagare gjorde en större förändring i sitt liv och behövde uppmuntran på vägen vilket 
medförde att projektet kom rätt in i tiden. Personen gick från att tänka ”jag orkar inte ” eller 
”jag kan inte” till att istället känna att det går att laga mat till exempel. Personen fick mer 
energi och gör idag roligare saker som till exempel att se annorlunda på maten, att det är 
avkopplande, roligt och nyttigt att laga mat. Ett annat hushåll uppskattade att experimentera 
och testa sig fram när det gäller mat. Flera hushåll önskade äta mer vegetariskt men upplevde 
att en utmaning var att påverka barnen och vad de vill äta. En deltagare uttryckte att samtalen 
med barnbarnen, om exempelvis ursprunget av maten de åt, gav mycket.

ENKLAST RESPEKTIVE SVÅRAST 
Några av deltagarna upplevde att maten var enklast att förändra. Ett hushåll upplevde att det 
som har varit svårast att förändra är att återanvända mer, till exempel gamla plastförpackningar. 
Ett annat hushåll upplevde att det har varit svårast att ta cykeln istället för bilen då tid och 
ork inte räckt till. En annan deltagare upplevde att ens värderingar och problematiska tankar 
gjorde det svårt att göra förändringar snarare än att en handling i sig var svår att genomföra, 
till exempel att sluta äta kött. Det har även varit en utmaning att försöka göra förändringar 
som man inte är motiverad till och att i sin tur hitta motivationen kan ta tid.

VAD TAR DELTAGARNA MED SIG
Det som ett av hushållen behöver för att fortsätta ha energi och engagemang uppe är att se 
ett större engagemang på samhällsnivå. Det känns mer motiverat att själv fortsätta kämpa 
om det också kommer uppifrån. Samtidigt finns ett engagemang som personen vill fortsätta 
med och som känns meningsfullt för både en själv och klimatet. För ytterligare ett hushåll 
har personens sätt att förhålla sig till andra runtomkring, barnbarnen, ”nya generationer” och 
jämnåriga vänner, varit det som ändrats mest. Personen vill prata mer om till exempel matens 
påverkan på miljön och få fler att tänka på rätt sätt och därmed agera mer hållbart.



10

IN- OCH UTVÄGNING
Självskattningsenkäten i början och i slutet av projektet fokuserade på nivåer av hoppfullhet, 
livskvalitet, kognitiv dissonans och klimatångest. Överlag har det varit mycket små skillnader 
på in- och utvägningen vilket troligen både har med gruppens storlek att göra och med projektets 
längd. En liten grupp och ett kort projekt innebär att saker utanför projektets påverkan får 
större genomslag.

Det går dock att notera att klimatångesten minskat lite (se diagrammet nedan). Det kan bero 
på att samtalen med experterna och övriga aktiviteter i projektet har hjälpt deltagarna att 
lyckats genomföra vissa målsättningar. Läs mer om in- och utvägningen under avsnittet 
“projektbeskrivning”. 

Känslan av klimatångest i början (invägning) och i slutet (utvägning) av projektet.
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Vad har det inneburit för dig att 
delta i projektet? 
Jag har tyckt att det har varit extra motive- 
rande, att ha någon att hålla i handen. Jag 
har försökt äta mer vegetariskt och funderat 
över mina livsval. Sedan har jag fått inspira-
tion i form av att till exempel skriva ner mina 
vanor. Att få sätta upp konkreta mål och se 
hur det går med dem har varit till stor nytta.  
   

Vilka förändringar var enklast  
att genomföra?  
Maten och ekonomin.  
   

Och vad har varit svårast?    
Jag upplever inte att något har varit direkt 
svårt då jag var ganska motiverad när jag 
startade. Att små förändringar också är  
förändringar har fått mig att känna att allt  
jag har gjort har varit värt något. Jag har  
därmed inte hängt upp mig på något som  
en svårighet. Det har varit en jättebra  
inställning mentalt.

   

Intervju med  
Sara Thörn  
som deltog i 
Det goda livet 
Sofielund!

Vad har dina vänner och bekanta 
tyckt om att du varit med i  
projektet?   
Jag har berättat ganska mycket för de som 
jag umgås med varje vecka. De har tyckt att 
det låter inspirerande och häftigt. Många 
har påtalat hur lyxigt det är, hur många 
timmar vi har fått av samtal och aktiviteter 
samt inspirationen vi har erhållit från de olika 
arrangemangen.
   

Upplever du att ni fått offra något  
för att leva mer hållbart?    
Nej, det tycker jag inte. Jag har ju gjort  
förändringar som jag ville göra. Maten är 
den förändring som jag ville göra från början 
och jag har ingen bil. Jag har inte upplevt att 
jag har fått offra något.
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Förbättringspotential och framtida projekt 
 
STADENS ROLL
Något som är viktigt vid genomförandet av den här typen av projekt är att förändra förutsätt-
ningarna för människorna snarare än att människor ska förändra sig själva under förutsättningar 
som är svåra för dem. Den här typen av projekt borde därför fördelaktigt gå via skolan, företag 
eller genom staden. Människor gör inte alltid önskvärda förändringar men många gånger har det 
med förutsättningarna att göra, vilka val som genomförs. I vilken mån har malmöbor möjlighet 
att leva ett hållbart liv? Vad kan Malmö stad göra för att underlätta för sina invånare och vad 
behöver de från invånarna för att underlätta den här förändringen? Vad är Malmö stads mål och 
syfte med den här typen av projekt? Hur kan Malmö stad jobba effektivare för att göra det möjligt 
för sina invånare att agera, leva mer hållbart, klimatvänligt och må väl? Det är även viktigt att 
främja en levande närmiljö, ett “sense of community” där man bor. Vissa saker kan inte kommu-
nen nå ut med hela vägen. Människor behöver också själva hjälpa till och hugga i vilket innebär 
att dessa frågor utgör en mångårig utmaning. Det är även viktigt att få med sig föreningslivet och 
bostadsrättsföreningarna då det är svårt att nå vissa grupper. Det är ofta samma människor som 
engagerar sig i den här typen av frågor. 

REKRYTERINGEN
Fysiska brev till samtliga hushåll i Sofielund blev för dyrt men vi gick bland annat ut via föreningar 
i området, erbjöd en digital informationsträff, hängde upp information om projektet i området, 
kontaktade rektorerna på förskolorna och skolorna, spred information via sociala medier och 
kontaktade media. Sparbanken Syd gick ut med information till sina kunder i området och Frida 
Hylander, psykolog i projektet gick ut i sina kanaler vilket gav bra respons. Det kan därför vara en 
bra idé att ha med någon som har god kännedom om platsen och som många känner till – att låta 
den personen avsätta tid för att aktivt rekrytera hushåll. Vi gjorde även en kortfilm om projektet 
och korta filmer om varje expert som lades upp på hemsidan och i våra sociala medier. Insatser 
som innefattade fysisk kontakt blev svårare på grund av pandemin men vi försökte få med oss 
deltagare genom att under varmare dagar vara utomhus och prata om projektet.

Slutsatser
Projekten visar något som är ett återkommande problem i hållbarhetsarbete som riktas mot 
hushåll/individer: det är svårt att på egen hand göra stora förändringar i en vardag som redan är 
fylld av jobb, hushållsarbete och livspussel. Även när man har den stödjande ram som Det goda 
livet-projektet erbjudit.

ATT HA MED SIG INFÖR FRAMTIDA LIKNANDE PROJEKT
För framtida projekt behöver syftet tydliggöras ytterligare. De två genomförda Det goda livet- 
projekten visar att det är möjligt att i viss mån minska hushålls koldioxidavtryck samtidigt som 
de bibehåller eller till och med ökar sitt välmående. Däremot har projekten inte bidragit till 
någon större förändring utanför det egna hushållet. Om syftet med framtida projekt är att få till 
en mer påtaglig sänkning av en befolknings koldioxidavtryck är troligen andra tillvägagångssätt 
mer kostnadseffektiva. Mycket forskning på mänsklig beteendeförändring visar att människors 
beteenden i högre grad än vad man vanligen uppskattar styrs av kontextuella faktorer, snarare än 
inre motivation och värderingar. En kontextuell faktor är till exempel om det finns tillgänglig  
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kollektivtrafik mellan hemmet och arbetet. En sådan kontextuell faktor har ett hushåll själv 
svårt att ändra på (något som blev tydligt under Ludvigsborgsprojektet), men där har en 
kommun större möjligheter att genom sitt hållbarhetsarbete kunna skapa goda förutsättningar 
för sina medborgare att leva hållbart. Beteendeforskning visar också att ändrade beteenden 
vanligen leder till ändrade åsikter och värderingar, vilket ytterligare stödjer vikten av att skapa 
goda förutsättningar för hållbara beteenden i en stad.

En stor utmaning i projektet har varit att rekrytera deltagare. Det har delvis berott på covid 
och de begränsningar av fysiska möten som pandemin inneburit men vi ser också andra faktorer 
som spelar in, till exempel vardagspusslet hos barnfamiljer. Inför eventuella kommande projekt 
kan det vara bra att leta efter etablerade sammanhang där rekryteringen kan ske. Exempelvis 
arbetsplatser, fotbollsklubbar, förskolor/skolor. En av ambitionerna med att fokusera projektet 
inom en stadsdel var att se hur mycket det underlättar i engagemang och genomförande om 
många ingår i samma projekt – att andra i ens närhet gör samma sak. I och med det lilla antalet 
hushåll så blev det inget genomslag på den effekten. Hade alla hushåll istället kommit från 
exempelvis samma arbetsplats så hade de haft större möjlighet att få draghjälp av varandra 
och sporra varandra. Det finns studier som visar att barn ofta påverkar sina vuxna i klimatkrisen 
så ett alternativ kan vara att inleda samarbeten med skolor och förskolor för att nå hela 
hushåll den vägen. 

Om man överväger att göra ett liknande projekt bör man sätta ihop en grupp som funderar på 
följande frågor:

– Varför vill ni genomföra den här typen av projekt?

– Vad är projektets mätbara mål och syfte? Ska deltagarna öka sitt klimatengagemang,  
 sitt välmående, eller annat?

– Vilken är målgruppen som projektet riktar sig till och hur vill ni nå dem?

– Vill ni samarbeta med andra aktörer och i så fall vilka? 

– Vad är er tidsplan för projektet och är den realistisk? Tidsplanen behöver möjliggöra utrymme  
 för rekryteringen av deltagare. 

– Vilka delar är viktigast för er att ha med? Är det samtal, workshopar, aktiviteter eller annat och  
 varför är det så?

– Vilka delar är viktigast att ha med om ni vill implementera ett liknande projekt i en större skala?

– Hur kan ni skapa förändring med färre resurser eller andra insatser? 

–  Enligt vilka parametrar utvärderar ni projektet?
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ERFARENHETER ATT TA MED TILL KOMMANDE PROJEKT 
Tydliggör från projektets start vilka roller samtliga coacher har, om de får lov att rekom-
mendera stöd och hjälp utöver projektet eller inte. Bankerna erbjuder kostnadsfri rådgivning 
medan psykolog- och coachsamtal kostar. Bestäm även om samtalen ska vara coachande eller 
informativa. 

Se till att samtalen blir personliga och att deltagarna känner sig viktiga och hörda, att de inte 
behöver vara oroliga, att de inte är ensamma med sina känslor samt att skapa hopp. Det är 
också viktigt att möta personen där den är samt att man hittar och förstår var motivationen till 
förändring ligger. Det är även bra att bjuda på sig själv – entusiasm och glädje smittar av sig! 

Bestäm antal samtal med experterna. Ett förslag är att ha tre samtal istället för två i projektet; 
ett i början, ett kortare samtal i mitten och ett mot slutet. Alternativt att ha kortare avstäm-
ningar under projektets gång via exempelvis telefon. Fråga deltagarna hur det går, hur det 
känns, om de har stött på några hinder och om de har upplevt några lyckostunder. Det är 
viktigt att hushållen även skapar ett gemensamt sammanhang. Ett alternativ kan vara att ha 
aktiviteter vid en given tidpunkt varje vecka vilket inger kontinuitet och känns igen av dem 
som är med. 

Bestäm antal aktiviteter i projektet och var tydlig med vad som förväntas av deltagarna. Är det 
väldigt många aktiviteter kan det upplevas som ett för stort åtagande för deltagarna. Var beredd 
att lägga arbetstid på kvällar. Att hålla samtalen under arbetstid kan upplevas som stressande 
för deltagarna, om inte projektet drivs via arbetsgivaren som gett sitt godkännande till samtal 
på arbetstid.

Den här typen av projekt är kostsamma och det kan vara klokt att försöka hitta en metod som 
kan implementeras bredare. Ett av stegen i den riktningen har varit att ha med två psykolog-
kandidater som har stått för handledningen, vilket i sin tur har resulterat i en lägre kostnad. 

Något som skulle kunna vara värt att utforska är hur en arbetstidssänkning påverkar välmående 
och ett mer hållbart liv – exempelvis hur deltagarna i satsningen engagerar sig i klimatfrågor. 
Ett sådant projekt kräver att arbetsgivare är redo att genomföra en temporär arbetstidssänkning 
i syfte att undersöka effekterna av det.

En idé på ett nytt sätt att genomföra ett liknande projekt är att engagera anställda genom 
deras arbetsgivare. De anställda får möjligheten att inkludera dessa frågor under sin arbetstid 
och behöver inte engagera sig på sin fritid. Detta skulle kunna vara en personalförmån, att få 
lägga arbetstid på den här typen av projekt. Det är även ett sätt att vara en attraktiv arbets-
givare. Företaget kan marknadsföra att de arbetar med hållbarhetsfrågor på olika sätt samtidigt 
som medvetenheten hos de anställda ökar.
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Avslutande ord
Vi har haft ett stort team med experter där vi erbjuder både samtal och aktiviteter gratis. 
Trots det har det varit svårt att rekrytera och förändringarna hos deltagarna har varit marginella. 
Att skala upp den här typen av projekt är inte kostnadseffektivt men vi tror att det går att nå ut 
bättre genom till exempel ett samarbete med en förskola/skola eller företag. Förändring kräver 
också rätt förutsättningar, saknas exempelvis kollektivtrafik från hemmet till arbetet är det 
mycket svårt att bryta sitt bilberoende. Det är inte så att människor inte värderar dessa frågor 
utan det blir för kostsamt för dem att göra förändringarna.  

Det är viktigt att vi får med oss privatpersoner i omställningen men formerna och tillvägagångs-
sättet för hur vi gör det behöver se annorlunda ut. Vi måste även skapa förutsättningar i 
samhället för att människor ska kunna leva hållbart och samtidigt må bra. Vi tror fortsatt på 
idén om att göra liknande projekt men metoden behöver utforskas vidare.


