
 

 

Verksamhetsberättelse 
Föreningen Psykologer för Hållbarhet, perioden oktober 2019-

februari 2021 
  
Styrelsens arbete 

Föreningen bildades i oktober 2019 och hade sitt första styrelsemöte online i 
november samma år. Därefter har styrelsemöten hållits cirka ett per månad, med 
uppehåll under sommaren, sammanlagt 12 möten. Under 2020 har styrelsen bedrivit 
sin verksamhet helt digitalt på grund av Covid -19. Planer på en heldag-/helgträff för 
att styrelsen skulle få tillfälle att prata strategi och lära känna varandra fick 
skrinläggas. Styrelsens första tid gick åt till administrativt arbete såsom att ansöka 
om att bli en nationell förening inom Psykologförbundet, staka ut inriktningen för 
föreningen, skapa en medlemsstruktur och ansöka om organisationsnummer och 
konto, fördelat roller och arbetsfördelning sinsemellan oss. Det har varit en speciell 
tid där vi också lärt känna varandra över video, vilket inte varit optimalt. Styrelsen har 
aldrig träffats fysiskt sedan den tillträdde.  
  
Styrelsens plan var att ha utåtriktad verksamhet: Syftet var både att verka för 
kunskapsspridning till intresserade medlemmar, men också att vara en träffpunkt för 
medlemmar och även värva nya medlemmar för fortsatt kunskapsspridning. Under 
verksamhetsåret har föreningen därför genomfört ett antal webbinarier och 
workshops.  
  
Den utåtriktade verksamheten 
20 april var temat ekopsykologi då Petra Wetterholm och Hans Landeström höll 
ett Webinarium om ekopsykologi och gick igenom ekopsykologins teoretiska grunder, 
naturkontaktens betydelse samt vilken effekt skogsbad kan ha på vårt välbefinnande. 
15 juni genomfördes ett antal spaningar om hållbarhet och psykologi med koppling till 
pandemin, på temat: Hur hänger Coronakrisen ihop med Hållbarhetsfrågan?  
Då höll Billy Larsson, Shervin Shanavaz och Fredrik Lindencrona spaningar på detta 
team som vi sedan reflekterade över tillsammans.  
  
8 oktober hade styrelsen en internutbildning med Magnus Wennergren angående 
begreppet hållbarhet. Bakgrunden var att detta var en av de längre, genomgripande 
diskussioner vi hade önskat ha vid en heldags-/helgträff på plats tillsammans, då 
begreppet är komplext och kan tolkas på olika sätt, och vi önskade oss en 
gemensam förståelse. 
  
2 november arrangerar vi en så kallad crash course i klimatpsykologi för 
psykologstudenter. Styrelsens två psykologstudenter Julia Jacobsson och Alexandra 
Hellgren höll i planeringen och på eventet föreläste vår ordförande Paula Richter. Det 
var stor uppslutning, blev mycket uppskattat och helt fullt (100 deltagare var 
maxantal, alla fick inte plats). 
  
17 november genomförde vi ett öppet medlemsmöte över zoom. Vi diskuterade med 
er medlemmar om vad ni vill att föreningen skall göra och driva för frågor. Vi 
diskuterade Psykologförbundets nya vision, mission och politiska program som togs 

https://www.facebook.com/events/153730375964851/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A101293948210805%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22recommended_actions%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/1641440796006065/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A101293948210805%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22recommended_actions%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/3687388877959680/


på förbundskongressen i maj 2020. Vår plan är att fortsätta att genomföra 
medlemsträffar. Styrelsen har dock insett riskerna med att organisera medlemsmöten 
med en alltför lös agenda. Det krävs att någon driver mötet och har en tydlig idé och 
engagemang.  
  
26 januari 2021  
Öppet Webbinarium. Föredrag om Psykologiska interventioner på systemnivå för 
hållbarhet - Professor Elise Amel. 
  
Handboken i hållbarhet och psykologi 
 Under året har en projektgrupp inom föreningen (Paula Richter, Eric Alderhorn och 
Patrik Gronostaj) arbetat med en handbok i hållbarhet och psykologi, med cirka 20 
möten i redaktörsgruppen. 24 april hölls ett upprop för att få in intresserade författare, 
på temat ”Handboken om psykologi och hållbarhet- välkomna att bidra!” 
29 september arrangerades ett uppstartsmöte med cirka 20 psykologer som alla var 
intresserade av att bidra med en text. I dagsläget finns cirka 5 färdiga bidrag och en 
handfull utkast. Planen är att under året marknadsföra bidragen både i seminarieform 
och i textformat. Projektet sker i dialog med Psykologförbundet och tar delvis 
avstamp i den rapport om psykologer och klimatet som gjordes inför Almedalen 
2019.  
 
Dialog med Psykologförbundet 
I november 2019 hade Jonas Mosskin och Paula Richter ett första möte med Anders 
Wahlberg, dåvarande ordförande för Psykologförbundet. Syftet var att skaffa 
information om vad Psykologförbundet gjort hittills inom hållbarhetsområdet. Under 
2020 har föreningen genom ordförande Paula Richter haft en fortsatt dialog med 
Psykologförbundet, främst om eventuellt stöd för projektet med handbok för 
klimatpsykologi. I oktober 2020 mötte vi den nya förbundsordföranden Kristina Taylor 
och kommunikationschefen för Psykologförbundet, föreningen representerades av 
Paula Richter och Jonas Mosskin. Då diskuterades det nya politiska programmet 
som antagits och bl.a. de skrivningar som rör hållbar utveckling.  
   
Att bli fler medlemmar  
Vår uppfattning har varit att medlemmar kommer till oss om de ser att vi bedriver en 
verksamhet och gör saker. Därför har vår strategi i huvudsak varit att bedriva öppen 
verksamhet som alla intresserade kan ta del av och som i sin tur inte kräver något 
medlemskap. Vi satte i höstas ett internt mål på att bli 100 medlemmar till årsskiftet 
men det har vi hittills inte lyckats bli. Att varje medlem själv värvar en medlem är en 
väg som vi diskuterat. i sin tur vara en värva en medlem.  
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