
Verksamhetsberättelse 2021 föreningen Psykologer för Hållbar utveckling 
  
2021 var föreningens andra verksamhetsår. Under 2021 fick styrelsen delvis en ny 
sammansättning då Anna Derwinger Hallberg och Linda Richter Sundberg tillkom, 
samt att tre ledamöter avgick på det digitala årsmötet som genomfördes i mars 2021.  
 
Styrelsens arbete 
 
Även under 2021 har verksamheten främst skett digitalt med styrelsemöten 1/ggr 
månad med uppehåll under sommaren. Tidigt framkom att Linda Richter Sundberg 
har haft svårt att delta på styrelsemötena på grund av hög arbetsbelastning. Detta 
har aktualiserat behovet av att vara fler i styrelsen än 6 ordinarie ledamöter.  
  
Styrelsens plan har varit att fortsätta att bedriva ett utåtriktat arbete med öppna 
seminarier och workshops för att öka kunskapsspridning om klimatpsykologi.  
Under verksamhetsåret har föreningen därför genomfört ett antal webbinarier och 
workshops. Se separat punkt.  
 
En annan prioritering för styrelsen har varit att diskutera igenom mål, syfte och 
stadgar mer på djupet. 22-23 oktober genomförde vårt första fysiska styrelsemöte 
där vi kunde ha längre och fördjupande diskussioner om agenda 2030 och vår 
inriktning framåt. Detta har gjorts för att försöka särskilja föreningens unika bidrag. Vi 
har under vår strategidag under hösten försökt att renodla såväl stadgar som vårt 
sätt att beskriva vår förening. Det har lett fram till att vi gjort några justeringar av 
stadgarna. En inspiration i det arbetet har varit europeiska psykologfederationens 
sätt att beskriva sitt arbete med klimat och hållbarhet.  
 
Vi har också under året haft mer kontakt med Psykologförbundet. Såväl 
Förbundsordförande som kommunikationschef och kanslichef. Dessa möten och 
kontakter har varit artiga men inte lett till så mycket konkret ännu. Det är tydligt att 
Psykologförbundets prioriteringar och interna arbete inte fokuserar så mycket på våra 
frågor som vi i styrelsen skulle önska.  
 
Vi har också haft möte med Regeringens utredning och sekretariat för Agenda 2030-
arbetet. Förhoppningsvis kan dessa kontakter och samarbeten utvecklas under året.  
   
Seminarier och publik verksamhet 
 
29 mars digitalt lägereldsamtal med nya ordföranden Jonas Mosskin på Uppsalas 
hållbarhetsvecka. Samtalet handlade om individens ansvar i klimatkrisens tid. Cirka 
10 personer deltog.  
 
21 april Klimatpsykologerna med Kata Nylén, Julia Richter, Frida Hylander och Kali 
Andersson föreläste om sitt kapitel i handboken om hur man får hög och långsiktig 
effekt i klimatarbetet. Cirka 25 personer deltog 
 
9 juni berättade Shervin Shanavaz, lektor på KI om hur det konkreta arbetet gått till 
på Karolinska Institutet för att ta fram deras hållbarhetspolicy. Cirka 15 personer 
deltog.   
   



14 oktober Jonas Mosskin intervjuades i en podd som görs av organisationen Våra 
barns klimat. Fokus för samtalet var svårigheten att göra hållbara val postcovid. 
https://shows.acast.com/vara-barns-klimat-podden/episodes/post-covid-hostlov 
 
21 oktober. Omställning pågår - föreläsning med lektor Annika Nordlund, Umeå 
Universitet. Nordlund talade bl.a. om forskning om beteendeinterventioner och 
implementering. Nordlund är också en av ledamöterna i regerings Klimatpolitiska råd.  
Cirka 35 personer deltog.  
 
24 november Demokratins psykologi och hållbar utveckling – teori och praktisk 
erfarenhet. Det var en av handbokstexterna som Anna Derwinger Hallberg höll. 
Texten som seminariet byggde på är publicerad på Modern Psykologi. 
 
1 december öppet medlemsmöte 2021  
6 deltagare varav 4 var studenter. Två av studenterna har också anslutit sig till vår 
researchgrupp för klimatpsykologi som Julia Jacobson är sammankallande för.  
 
9 december arrangerade vi en öppen introduktionsföreläsning i klimat och 
hållbarhetspsykologi för psykologstudenter. Julia Jacobsson organiserade detta 
tillsammans med Psykologförbundets studeranderåd. Cirka 35 studenter deltog och 
vår ordförande Jonas Mosskin föreläste och hade en halvtimmes frågestund efteråt.   
 
Agenda 2030 och de globala målen 
 
I maj hade styrelsen en intern utbildning då hållbarhetsexperten Angela Ekman-Nätt 
föreläste om hållbarhet, Agenda 2030 och de globala målen. Det var uppskattat för 
att skapa en bottenplatta i styrelsen framöver för att arbeta med detta. 
 
Inför strategidag 22-23 oktober hade Anna Derwinger tagit fram ett utkast och 
arbetsmaterial om globala målen som vi diskuterade igenom. Detta blev en del av de 
justeringar av syfte och stadgar som vi gjort sedan dess.  
 
Samarbete med andra internationella organisationer 
 
Under året har två längre möten skett med Psykologförbundet. Dels den 7 juni och 
den 22 september. Där har vi berättat om föreningens prioriteringar samt diskuterat 
samarbetet med handboken.  
 
8 december Möte med Agenda 2030-sekretariatet. 
Vi har haft en löpande dialog med en motsvarande gren inom ramen för det norska 
psykologförbundet. Vi har haft med deras ordförande som gäst på flera arrangemang 
och också tagit initiativ till ett gemensamt styrelsemöte med dem som vi hoppas 
kunna genomföra under 2022.   
 
Vi har också haft Eric Alderhorn och Shervin Shanavaz som representanter i två 
möten inom ramen för EFPA:s arbetsgrupp om Klimat och psykologi. Detta arbete 
fortsätter under 2022. 
 
 
 



Kommunikation 
 
I april gjorde en enkät till medlemmarna i föreningen. 16 av de då cirka 50 
medlemmar svarade. Resultatet visade att medlemmarna är utspridda geografiskt i 
Sverige men att det också finns en stor spridning inom vilka verksamhetsområden 
som man är verksam inom. Enkäten visade att medlemmarna framför allt vill delta 
och ta del av seminarier och kunskapsutbyte om klimat, hållbarhet och psykologi. 
Vilket styrelsen därför har fortsatt att prioritera. Det är en utmaning för en liten 
förening att vidga engagemanget till kretsen utanför styrelsen. Enkäten stärkte bilden 
av att det inte finns så många medlemmar idag som själva vill engagera sig mer än 
att delta i seminarier och aktiviteter som föreningen anordnar.   
 
Sedan i november har vi nu även en egen hemsida och blogg: 
https://phubloggen.psykologforbundet.se/. Den är en del av Psykologförbundets nya 
digitala satsning och plattform. Den gör det lättare att interagera med oss i 
föreningen vid sidan av vår sida på Facebook. Antalet medlemmar är vid årsskiftet 
drygt 60 och antalet personer som följer vår sida på Facebook cirka 500 personer.  
 
Under året har vi skickat flera medlemsbrev över mail där vi berättat om kommande 
arrangemang och berättat om föreningens verksamhet. Vår erfarenhet är att 
medlemmar kommer till oss när vi genomför seminarier och arrangemang. Därför har 
vår strategi i huvudsak varit att göra öppen verksamhet som alla intresserade kan ta 
del av och som i sin tur inte kräver något medlemskap.  
 
Handbok i hållbarhet och psykologi  
 
Under året har en projektgrupp inom föreningen med Paula Richter och Patrik 
Gronostaj arbetat med att färdigställa en handbok i hållbarhet och psykologi. Flera av 
dessa kapitel har legat till grund för våra publika seminarier under året. Flera av 
texterna har publicerats i samarbete med Modern Psykologi. I dagsläget finns 5-6 
färdiga bidrag. Planen är att i början av 2022 sammanställa dessa på en temasida i 
samarbete med Psykologförbundet. Samverkan med Psykologförbundet kring detta 
projekt och otydligheter i samarbetet har gjort att arbetet försenats. 
 
Opinionsbildning 
 
Under året har vi skrivit under en debattartikel gemensamt med flera andra 
organisationer, den publicerades 31 maj 2021 i ETC. Rubriken var: Klimatkrisen är 
största hälsohotet: https://www.etc.se/debatt/klimatkrisen-ar-storsta-halsohotet  
 
Vi har också själva skrivit en debattartikel om bristen på långsiktighet i klimatarbetet 
där psykologiska begrepp och teorier vävdes in, Tyvärr lyckades vi inte få den 
publicerad.   
  
 
 


