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Executive summary (in English)
This report presents the assessment of a six-week online course offered by BeChange, which was given
from April to June in 2022. Through a total of five online sessions, an interactive learning platform,
diverse practices and individual coaching, the course aimed to support participants in reducing their
CO2 emissions, increase their climate engagement, and at the same time enhance their wellbeing. The
topics covered were sustainable food, consumption, living, mobility, and engagement. The course
participants were 41 residents of the Swedish cities of Umeå, Luleå and Huddinge, including 20
municipal employees.
To assess the course, we systematically analysed the participants' reported inner developments and
outer changes and the associated interlinkages between these. Inner development was assessed by
looking at participants’ change regarding their relationships to i) self, ii) others, and iii) nature. Outer
change, such as climate-related behaviour and engagement, was examined regarding i) participants'
private life, ii) their work, and iii) their wider socio-political context.
Our analyses show that the course has helped the participants to develop a range of inner
'transformative capacities' that are crucial to support wellbeing and more sustainable engagement
across individual, collective, and system levels. Examples are increased self-awareness, selfcompassion, sense of agency, emotional regulation, optimism, hope, and intrinsic motivation, together
with reduced feelings of being overwhelmed and climate anxiety. Reported changes regarding people's
relationships with others include being less judgmental and more trusting. Many participants have also
rethought the way they communicate and how they want to bring about change. The latter manifests
in their changed understanding and action-taking: from being purely cognitive and information-based
to more intrinsic and embodied, and thus becoming the change they want to see. For several
participants, the inner capacities they developed have also led them to move from a technical
understanding of climate change to understanding that is more relational, i.e., from a focus on external
solutions (such as technological innovation and ‘climate-smart’ consumption) to an increased
emphasis on addressing and integrating internal and social dimensions of climate change in their
climate actions.
The identified changes relate, amongst other things, to the fact that the course focused on two aspects:
i) giving the participants new tools and perspectives on climate change and engagement that
emphasise the importance of inner dimensions of climate change, and ii) working practically with each
individual's current conditions and abilities. The tools and practices included diverse self-reflection,
perspective-taking, meditation, communication and visualisation exercises. They provide important
examples of how approaches from different fields (such as psychology and contemplative science) can
be adapted to the context of sustainability, to support transformation.
Through the content, practices and perspectives it provided, the course has helped the participants
create a more sustainable source of motivation and engagement based on positive (rather than
negative) emotions. But the course assessment also shows that capacities such as perspective-taking
and critical, complexity and systems thinking could have been strengthened further. In particular, an
important opportunity was missed for the participants to learn more about how they can tap into their
inner potential to support collective and systems change through systematically integrating both inner
and outer dimensions of sustainability in their work and engagement to ensure transformation.
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Executive summary (in Swedish)
Denna rapport presenterar utvärderingen av en sex veckors onlinekurs av BeChange som hölls mellan
april och juni 2022. Genom totalt fem online-sessioner, en interaktiv inlärningsplattform, olika
övningar samt individuell coachning syftade kursen till att stödja deltagarna i att minska sina CO2utsläpp, öka sitt klimatengagemang och samtidigt förbättra deras välbefinnande. Ämnena som
behandlades var hållbar mat, konsumtion, boende, mobilitet och engagemang. Kursdeltagarna var 41
invånare i de svenska städerna Umeå, Luleå och Huddinge, varav 20 kommunanställda.
För att utvärdera kursen analyserade vi systematiskt deltagarnas rapporterade inre utveckling och
yttre förändringar, samt tillhörande kopplingar mellan dessa två. Inre utveckling bedömdes genom att
titta på deltagarnas förändring avseende deras relationer till i) sig själva, ii) andra och iii) naturen. Yttre
förändringar, såsom klimatrelaterat beteende och engagemang, undersöktes med avseende på i)
deltagarnas privatliv, ii) deras arbete och iii) deras bredare sociopolitiska sammanhang.
Våra analyser visar att kursen har hjälpt deltagarna att utveckla en rad inre "transformativa förmågor"
som är avgörande för att stödja välbefinnande och mer hållbart engagemang över individuella,
kollektiva och systemiska nivåer. Exempel är ökad självinsikt, självmedkänsla, känsla av handlingsfrihet,
känslomässig reglering, optimism, hopp och mer hållbar motivation, tillsammans med minskade
känslor av att bli överväldigad och klimatångest. Rapporterade förändringar när det gäller människors
relationer med andra inkluderar att vara mindre dömande och mer tillitsfull. Många deltagare har
också tänkt om hur de kommunicerar och hur de vill åstadkomma förändring. Det senare manifesteras
i deras förändrade sätt att förstå och agera mot klimatförändringar: från ett rent kognitivt och
informationsbaserat tillvägagångssätt till mer inneboende och förkroppsligat som betonar vikten av
att vara den förändringen de vill se. För flera deltagare har dem inre kapaciteter de utvecklat också lett
till att de har gått från en teknisk förståelse av klimatförändringar till en förståelse som är mer
relationell, d.v.s. som har flyttat fokus från externa lösningar (såsom teknisk innovation och
"klimatsmart" konsumtion) till en ökad tonvikt på att adressera och integrera inre och sociala
dimensioner av klimatförändringar i sina klimatåtgärder.
De identifierade förändringarna relaterar bland annat till att kursen fokuserade på två aspekter: i) att
ge deltagarna nya verktyg och perspektiv på klimatförändringar och engagemang som betonar vikten
av dem inre dimensionerna av klimatförändringar, och ii) att arbeta praktiskt med varje individs
nuvarande förutsättningar och förmågor. Verktygen och övningarna inkluderade olika övningar i
självreflektion, perspektivtagande, meditation, kommunikation och visualisering. Dessa övningar är
viktiga exempel på hur tillvägagångssätt från olika områden (så som psykologi och kontemplativ
vetenskap) kan anpassas till hållbarhetskontexten för att stödja transformation.
Genom dess innehåll, övningar och perspektiv har kursen hjälpt deltagarna att skapa en mer hållbar
källa till motivation och engagemang baserat på positiva (snarare än negativa) känslor. Men
kursutvärderingen visar också att förmågor som perspektivtagande och kritisk, komplexitet och
systemtänkande kunde ha stärkts ytterligare. Ett viktigt tillfälle missades för deltagarna att lära sig mer
om hur de kan utnyttja sin inre potential att stödja kollektiv och systemisk förändring genom att
systematiskt integrera både inre och yttre dimensioner av hållbarhet i sitt klimatarbete och
engagemang för att säkerställa transformation.
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1. Kvalitativa resultat och analys
Genom sitt deltagande i BeChange har deltagarna genomfört ett flertal förändringar i hur de engagerar
sig i klimatfrågor inom deras privatliv, arbetsliv och bredare samhälleliga/politiska liv. Dessa
förändringar kan delvis tillskrivas de inre förändringar deltagarna upplevt i deras relation till sig själva,
andra och naturen. Inre utveckling har i kursen stöttats av kontemplativa praktiker och
reflektionsövningar (så som övningar i självreflektion, perspektivtagande, meditation, kommunikation
och visualisering, se bilaga 4). Dessa övningar, tagna från fält så som psykologi och kontemplativa
vetenskaper, har anpassats till hållbarhetskontexten för att stödja inre och yttre transformation. Vad
som bryggar inre utveckling och yttre engagemang kan delvis förstås genom utvecklandet av så kallade
’transformativa kapaciteter och färdigheter’ (på engelska: ”transformative capacities and skills”) (se
IDG Initiative, 2021; Wamsler et al., 2020, 2021). Dessa kapaciteter har identifierats som viktiga för att
stötta utvecklingen av relevanta förmågor och färdigheter för inre utveckling och arbetet mot Agenda
2030. I denna sektion används de som ett ramverk för att vägleda analysen (se bilaga 2 för ramverken).
Tematisk analys användes för att analysera data tagen från för- och efterundersökning till kursen samt
workshopparna. Dessa undersökningar hade som syfte att undersöka vad deltagarna tyckte och tänkte
om kursens innehåll och om de kunnat observera några personliga konkreta förändringar genom sitt
deltagande. De innehöll frågor om hur deltagarna engagerar sig inom sitt privatliv, arbetsliv och
bredare samhälleliga och politiska liv, hur (och om) deras relation till sig själva, andra och naturen har
förändrats i och med kursen, samt hur de upplevde de olika kursmomenten. Svarsalternativen bestod
till störst del av en ”likert skala” där 7 representerar hög överenstämmelse och 1 låg, samt öppna
svarsalternativ där deltagarna fick chansen att utveckla sina svar (se bilaga 3 för
undersökningsfrågorna). Den analyserade data består av dem deltagare som fyllde i både för- och
efterundersökningens frågor samt, till mindre del, material från workshopparna. De deltagare som inte
rapporterade någon förändring (genom att lämna svarsalternativet blankt eller genom att inte fylla i
undersökningarna) är därav mindre representerade i denna sektion. Totalt rapporterades 146
konkreta förändringar från 37 deltagare av de totalt 41 som genomförde hela kursen1.
Analysprocessen omfattade följande steg: (1) utforskande av data, (2) generering av preliminära idéer
och teman genom öppen kodning, (3) tolkning och systematisk kategorisering av innehållet i teman
och tillhörande mönster, (4) granskning och (5) förfining av teman genom axiell och selektiv kodning
som genererar abstraherade teman och kategorier tagna ur data (Braun & Clarke, 2006; Corbin &
Strauss, 2008; Nowell et al., 2017).

1.1 Privatliv engagemang
Genom kursen har deltagarnas självbedömda klimatengagemang i relation till deras privatliv ökat
11%2. De främsta förändringar i hur deltagarna tänker och känner kring sitt engagemang inom sitt
privatliv relaterar till tre sammankopplade teman:

1

Deltagarna bestod av tre grupper från tre städer: Umeå (21 deltagare), som bestod av invånare i kommunen,
Luleå (12 deltagare), som bestod av anställda i kommunen, samt Huddinge (8 personer) som bestod till störst
del av kommunanställda däri de flesta på något vis jobbar med hållbarhet. I Umeå utfördes rekrytering till
studien via reklam på sociala medier plattformar, kollektivtrafik, tidningar och radio medan i Luleå och
Huddinge användes kommunens egna kanaler för anställda.
2
Denna siffra (samt de motsvarande siffrorna i följande två sektioner) är baserad på mellanskillnaden på
medelvärdet av svaren deltagarna angav till (i det här fallet) frågan ” Jag engagerar mig aktivt i
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Ökad känsla av personlig handlingskraft,
Upptäckandet av mer hållbara källor till motivation,
Reducerade nivåer av klimatångest, och
Ny- och omtänkande kring vanemönster.

Många deltagare anmärkte att kursen innehöll mycket bra och relevant information kring hur en kan
leva ett mer hållbart liv. Vid närmare anblick blir det dock tydligt att vad som gjorde denna information
bra och relevant var dess fokus på applicerbarhet och fokus på hur individen kan leva mer hållbart
utifrån ens nuvarande omständigheter. Deltagarna var väl medvetna och upplysta om klimatkrisens
aktualitet och akuta natur, men konkreta resurser kring hur individen kan ställa om sitt liv var för
många användbart. För en mindre skara som redan var väl medveten om hur de kunnat fördjupa sitt
engagemang gav kursen istället verktyg att agera på sina idéer. Till exempel så nämnde en deltagare
hur hen ”redan visste att förändringen borde göras, men fick tummen ur efter sessionen om
matvanor.” Denna nyfunne känsla av handlingskraft verkar relatera till upptäckandet av nya källor till
motivation som i många fall handlade om att gå från att göra saker utifrån en känsla av tvång till att i
stället uppskatta det en kan göra utifrån ens nuvarande omständigheter. Till exempel rapporterade en
deltagare följande:
“Jag har större distans till stora klimatproblem vilket gör att jag kan lägga min energi där jag kan
göra skillnad. Det gör att jag känner att plocka skräp i min innergård, anordna ett bokbyte eller
prata med vänner och familj om det som ger mig glädje faktiskt känns meningsfullt och kan leda
till små förändringar.”
Detta nya tankesätt och motivation kan också ligga till grund för de rapporterade
beteendeförändringar som till stor del utgörs av aktiva försök till att skapa mer hållbara vanor bland
deltagarna. Inom privatlivet handlade detta i många fall om att använda ägodelar mer resurseffektivt,
till exempel åka mer på el med hybridbilen, använda cykeln oftare eller spara el i hemmet. När det
kommer till konsumtionen av nya varor skriver många deltagare om hur de är mer eftertänksamma
och medvetna kring sina köp, till exempel, hur de "tänker efter mycket mer innan jag tar beslut kring
inköp eller resor". Vissa har även övervägt hur saker kan användas och ägas av flera, till exempel en
lådcykel till grannskapet eller en klädesprenumeration som cirkulerar vida till flera konsumenter.
Gemensamt för alla är hur individer har hittat motivationen och sätt att engagera sig utifrån sina egna
omständigheter, som en deltagare beskriver det: ”tvekan att agera är borta, det är utan tvivel enklare
att bara göra rätt istället för att sitta fast i osäkerhet. Jag bara gör”.
Detta mer kontextualiserade och praktiska klimatengagemang verkar också ha haft en reducerande
effekt på deltagarnas klimatoro och ångest. En deltagare sa exempelvis att hen nu ”har fått ett nytt
förhållningssätt till klimatkris och bytt fokus från oro till handlingskraft, [vilket] ger mer hopp.” Kursen
verkar med detta ha gett individer utrymme att reflektera över ens engagemang, likt en deltagare delar
var kursen ett “bra tillfälle att få tid att reflektera över hur man lever och vad man vill/kan förändra,
svårt att ta sig den tiden annars i vardagen.”

hållbarhetsfrågor inom ramen för mitt privatliv (till exempel genom mina personliga val och beteende) (Likert
skala, 1 Stämmer inte alls, 7 Stämmer fullständigt)” i för och efterundersökningen.
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1.2 Arbetsliv engagemang
Efter avslutad kurs ökade de deltagande personernas självbedömda engagemang i förhållande till sitt
arbetsliv med 7%. Beteendeförändringar i denna sfär relaterade främst till:




Hur de kommunicerar kring klimatförändringar (med exempelvis kollegor),
Hur de reser till, från och inom jobbet,
Samt personliga hållbarhetsinitiativ på arbetsplatsen.

För många deltagare verkar arbetsplatsen inte ha varit en plats där en delar med sig av sitt
klimatengagemang. Efter kursens slut var det dock vanligare att deltagarna nu ”pratar mer om [mitt
klimatengagemang] på jobbet” eller ”försöker vara mer öppen med mina val och varför jag gör dem”.
Som kommer att vidare diskuteras nedan kretsar denna kommunikation inte kring att övertyga andra
om att ändra vanor, utan snarare att inspirera andra genom eget handlande. Ett exempel är hur en
“jobbar ännu mer med att sprida kunskap, information och öppna upp möjligheter för andra att börja
arbeta med hållbarhet”. Några deltagare berättade också om hur de numera väljer att gå, cykla eller
åka kollektivt till jobbet samt mellan möten och att välja tåget framför flyget för längre resor. Ett fåtal
deltagare beskrev också hur de startat upp eller börjat involvera sig i projekt på arbetsplatsen. En
berättade hur hen har ”förbättrat rutinerna för källsortering av matavfall samt odlar numera både
sallad och smörgåskrasse på jobbet till det gemensamma fikat”, en annan har föreslagit att
arbetsplatsen ska stata ett klädbibliotek och en tredje har engagerat sig ”i klimatrevidering av teknisk
handbok.” Som kommer vidare beskrivas nedan bygger många av dessa observerade
beteendeförändringar på ett nytt förhållningssätt till en själv och andra, mycket av detta handlar om
acceptans och, som i ett exempel, hopp:
”Jag kommer acceptera att världen inte ställer om så snabbt som jag hoppas, men välja att tro på
att de positiva saker som sker kommer ha en stor påverkan på vårt samhälle till slut. Lyfta goda
exempel istället för att lyfta oro, i de projekt jag jobbar i på jobbet.”

1.3 Bredare politiska/samhälleliga engagemang
När det kommer till deltagarnas bredare samhälleliga och politiska klimatengagemang var nivån från
början låg och har efter kursen stigit med 9%. Resultaten från denna del av kursen delar likheter med
dem från deltagarnas inom privatlivet och kan sammanfattas i följande teman:




Förstärkt känsla av handlingskraft
Motivation att söka sig till eller skapa initiativ och forma sitt engagemang, och
Nya sätt att kommunicera kring klimatförändringar

Likt resultaten i föregående sektioner visar resultaten att deltagarna även här hittat en starkare känsla
av handlingskraft, delvis genom mer hållbara källor till motivation grundad i medvetenhet och positiva
känslor. Under denna sektion blev det tydligt att även om relevant information är viktigt för
engagemanget så är främjandet av en känsla av handlingskraft att agera på denna information
avgörande. Samhällsengagemang verkade för många deltagare ha upplevts som någonting svårt,
komplicerat och tidskrävande, men genom kursen har många hittat ett fokus på vad de kan göra i sin
direkta omgivning, snarare än att tänka i större, mer abstrakta och termer. För de flesta deltagare
markerade detta kursmoment början till att hitta sitt samhällsengagemang, vilket också kan förklara
den initiala låga nivån. Ett exempel på hur en deltagare har tänkt om sättet en kan engagera sig på
samhällelig och politisk nivå är följande:
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”Det stod en text om att alla behöver arbeta utifrån sin plattform och då började jag fundera över
hur jag kan tänka i de föreningar och sammanhang som jag redan är med i istället för att gå med i
t.ex. miljöorganisationer.”
Konsekvent med tidigare sektioner innebar kursen för majoriteten av deltagarna en ökad känsla av
personlig handlingskraft och motivation. Några exempel på detta är följande:
”Jag känner mig mer redo för att starta en lokal klimatgrupp i mitt lilla samhälle.”
”Har spanat efter spännande initiativ, vill ta tid att hitta min grej och kommunikationskanal. Känner
mig allmänt glad och inspirerad och vill dela det med fler! Ser särskilt mycket fram att hitta min
tribe, öva på medkänsla, och peppa andra till deras åtaganden.”
”Jag ska engagera mig mer lokalt i mitt grannskap och skapa roliga klimatvänliga projekt!”
”[Kursen har gett mig] ett synsätt som gör att jag blir sugen på att engagera mig mer politiskt och
i föreningar.”
I dessa citat finns även exempel på drivkrafter till engagemang, så som positiva känslor och gemenskap
(två teman som även dyker upp i andra delar av kursresultatet). Dessa nya synsätt på
samhällsengagemang verkar även för vissa ha hjälpt utveckla mod, vilket kan ses som en del av den
förstärkta känslan av handlingskraft identifierad hos den större delen av deltagare. Ett exempel på
detta är följande:
”Planerar för en offentlig klimataktion. Vågar prata mer öppet och ifrågasätta klimatåsikter och
handlingar utan att hindras av att jag inte har alla kunskaper på plats. Jag har blivit lite modigare
på det sättet.”
Sammanfattningsvis skulle datan här kunna delas upp i tre grupper:
1) De som inte har tänkt på sätt att engagera sig på en samhällelig/politisk nivå förut. För dessa
människor var informationen om sätt att tänka kring engagemang nyttigt.
2) De som har tänkt på att engagera sig, men också känt att vad de tänker på som engagemang
(så som aktivism eller medlem i politiskt parti eller organisation) är för krävande åtagande. För
dessa deltagare erbjöd kursen ett mer användbart tankesätt som istället baserar sig på att titta
på vilka möjligheter som finns i ens närmaste omgivning.
De som har haft idéer som de ansåg vara uppnåeliga och genomförbara, men ännu inte har agerat på
dem. För dessa var det nya sättet att hitta motivation till hjälp. Ovanstående observationer visar tydligt
att bakom observerade beteendeförändringar står inre utveckling, vilket innefattar förändringar i
tankesätt och utvecklandet av speciella kapaciteter. Mycket av denna förändring kan attribueras till de
sätt deltagarnas relationer till sig själv, andra och naturen har förändrats. Nedanför utforskas dessa tre
fält baserat på hur deltagarna själv upplevt sådan förändring.

8

1.4 Förändringar i relation till sig själv
Överlag rapporterade deltagarna en relativt stor förändring i hur de relaterar till sig själva (71% av
deltagarna rapporterar här en förändring3). De främsta kapaciteter som har utvecklats genom kursen
relaterar till:






Självreflektion,
Självmedkänsla,
Självmedvetenhet,
Reglering av känslor, och
Optimism och hopp.

Det starkaste mönstret av dessa är hur deltagarna har lärt sig att vara mer vänliga mot sig själva samt
genom själv-reflektion, mer uppskattande av de handlingar de redan gör för klimatet. Detta bidrar i sin
tur till en mer hållbar källa till motivation och uthålligt engagemang och personlig utveckling. Exempel
på detta inkluderar:
“[Kursen] har hjälpt mig att vara snällare med mig själv och hitta det jag kan göra för miljön utan
att ha dåligt samvete för det jag inte får till.”
“Jag är mer uppskattande mot mig själv i det jag gör och känner mig glad över att jag vill förändras.”
“Insett att jag redan gör mycket bra och försöker vara nöjd med det i större utsträckning.”
”Snällare i min bedömning av mig själv och min insats.”
“Snällare mot mig själv, känner mer stolthet över det jag gör”
”Försöker tänka mer på de förändringar jag gjort än de jag ännu inte gjort.”
Medan det ovannämnda mönstret är associerat med en förstärkning av positiva känslor har vissa
deltagare också rapporterat att de har blivit bättre på att bli medveten om samt reglera negativa
känslor. Detta innebär att de mer sällan rycks med negativa känslor så som stress, oro och ångest.
Detta har i sin tur en direkt inverka på beteende, en deltagare beskrev exempelvis hur hen har gått
”från oro till handlingskraft” och en annan hur hen nu ”känner mig mer balanserad och kan sprida
positiva budskap tack vare att jag är mindre frustrerad.” Fatalism och självkritik har för många ersatts
av en ökad känsla av optimism och hopp. Detta relaterar delvis till kursens fokus på vad varje deltagare
konkret kan påverka och göra utefter sina nuvarande omständigheter och inre utveckling. En deltagare
beskrev exempelvis detta fokus på följande vis:
”Jag känner så mycket med positiv inför klimatomställningen än vad jag gjort på länge. Har jobbat
med förändringar i mitt eget liv under en längre tid, men har samtidigt känt mycket frustration. Att
andra kan leva som att vi hade 10 jordklot medan jag kämpar och gör alla förändringar som en
futtig kompensation. Men genom bland annat mer medkänsla både inåt och utåt känner jag mig
mer positiv till att sprida goda exempel och sätt att leva bra inom rimliga gränser.”

3

Denna siffra baseras på den andel deltagare som angav 5 eller högre som svar på den relaterade frågan (se
bilaga 3 för frågeformulären).
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1.5 Förändringar i relation till andra
Ovanstående citat illustrerar hur inre utveckling också kopplas till förändringar i hur individer relaterar
till andra, och även denna aspekt kom att positivt öka genom kursen (56% av deltagarna rapporterar
här en förändring). De främsta kapaciteter som relaterar till detta består av:




Kommunikation,
Icke-dömande, och
Tillit.

Hur deltagarna pratar om klimatförändringar samt deras engagemang var ett av de oftast
förekommande teman. Här vittnar många om att de har gått från en kommunikationsmetod som
grundar sig på att ge andra ”pekpinnar” till en baserad på att vara en ’klimatambassadör’ där de istället
söker att inspirera genom handling samt att vara den förändring de vill se. Två exempel på detta är
följande:
”[Jag] har ändrat mitt förhållningsätt något. [Jag] pratar mer hur jag gör istället för att ge råd.”
”Mer tålamod. inte så påstridig, vara god förebild istället.”
Vissa deltagare uttrycker en tydlig förståelse för kopplingen mellan inre utveckling och dess påverkan
på hur en relaterar till andra. Ett tydligt exempel på detta är följande:
“Jag gillar idén om att vi måste jobba med vår kognitiva dissonans och att vi behöver vara positiva
och ha framtidstro för att komma framåt. Om jag tvingar på mina ’gröna idéer’ på andra kommer
det inte att skapa förändring. Om jag däremot utövar medmänsklighet mot mig själv och andra
kommer jag genom goda exempel kunna berätta om varför jag är glad över mina val. Där tror jag
att vi kan skapa förändring.”
Icke-dömande och tillit verkar vara två underliggande kapaciteter till vad som hittills har diskuterat.
Icke-dömande relaterar till att agera god förebild, snarare än att försöka tvinga personliga preferenser
på andra. Tillit handlar om att förstå att var människa i många fall försöker bidra utefter sin situation
och förmåga, detta kräver i sin tur en kapacitet att se olika perspektiv. För en deltagare var detta en
tydlig insikt som hen genom kursen kunnat börja jobba på:
”Här känner jag att jag fortfarande har mycket att jobba på. Genom kursen har jag blivit medveten
om vikten av att inte döma andra utan att vara förstående till dem och deras val. På det sättet kan
vi skapa förtroende till varandra och inte stänga av eller avstå från att lära. Jag är också mer
medveten om behovet av en tribe och betydelsen av en sådan i ens fortsatta engagemang.”
Likt deltagaren nämner ovan kan detta förhållningssätt (byggt på icke-dömande och tillit) bidra till att
skapa förståelse och gemenskap. Två andra deltagare bygger vidare på detta genom att diskutera hur
förhållningssättet till andra antingen kan skapa barriärer eller bryggor:
”[Jag] tänker [mer] kring vad som påverkar, och hur man ofta sätter upp en barriär om man känner
sig attackerad. Mer positiva samtal [behövs].”
”Har också (innan kursen) haft svårt att förhålla mig till andra som inte har lika mycket klimatångest
som jag själv, har svårt att inte tycka negativt om andras resande hit och dit, lättsamma syn på
konsumtion. Framöver kommer jag helt att utgå från mig själv och mina val i stället för att ha
åsikter om hur andra gör. Detta blir så mycket enklare, och ger en bättre stämning. Då kan jag
också vara ärlig med att det ÄR en ständig kamp […].”
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1.6 Förändringar i relation till naturen
Många deltagare rapporterade att de redan sedan innan hade en god relation till naturen men som
genom kursen kommit att förändrats något (37% av deltagarna rapporterar här en förändring). De få
som utvecklade sina svar på denna fråga nämnde att:



Deras relation till naturen har kompletterats och stärkts ytterligare, och
Att de nu känner sig mer motiverade att spendera tid i naturen.

Exempel på detta inkluderar:
”Har alltid haft [en bra] relation till naturen men BeChagne har lyft den känslan ytterligare”
”[Jag] är medveten om det behov jag har av att vistas i naturen och den lugnande effekt den har
på mig. Vill dela fler stunder i naturen med min dotter.”
”Den har alltid varit stark, men har uppdaterats. Att natur ger återhämtning och är viktig för inte
resan.”

1.7 Barriärer och tillkortakommanden
Samtidigt som kursen har utvecklat kapaciteter identifierades ett antal hindrande faktorer och
tillkortakommande som hindrade vissa individer från att få ut mer utav kursen. Medan kursens fokus
på inre utveckling välkomnades av många var det samtidigt ett par deltagare som betonade att det kan
upplevas som någonting främmande, svårförstått och därav omotiverat. En deltagare uttryckte
exempelvis följande:
”Något jag vill skicka med er är att jag tror att det ganska stora fokuset på inre utveckling
(meditation etc.) är något som många har svårt att ta till sig och relatera till, så har det varit för
mig personligen. Jag är man och uppväxt i arbetarklass och tror definitivt att folk med den
bakgrunden är svåra att nå med kursens upplägg. Kanske att man kan komplettera med lite mer
"hårda" värden och mer fokus på praktiska lösningar.”
En annan uttryckte det följande:
“Det är den mentala biten som varit viktigast för mig. Men kan tänka mig annan målgrupp tycker
det är svårt med meditation och visualisering.”
Medan många deltagare fick upp ögonen för inre utveckling och dess koppling till klimatförändringar
förblev en del deltagare skeptiska. Samtidigt nämnde endast tre deltagare i efterundersökningen de
olika former av mindfulness övningar (andning, visualisering och kroppsscanning) som varje
kursmoment innehöll. En utmaning består därför i att tydligare motivera samt upprätthålla länken
mellan klimathandling och inre praktiker (så som meditation).
Detta kan kopplas till en annan potentiell utmaning. Kursen behandlar stora frågor och ber deltagaren
bearbeta och förändra ingrodda livsstilsmönster, vanor och tankesätt. Medan en stor andel av
deltagarna kom att upptäcka och uppskatta inre utvecklingens roll för klimataktion kvarstår
utmaningen att förankra denna förändring bortom kursens sex veckor. Samtidigt upplevde en stor del
av deltagarna att de hade önskat att de lagt mer tid på kursen, men att tiden då kursen löpte (Maj
månad) redan var upptagen, vilket kan underminera hur väl kursens innehåll har förankrats hos dessa
deltagare.
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Ett antal deltagare anmärkte även att kursens ”buddy” system (där deltagarna delades in i mindre
grupper med syftet att diskutera och dela med sig av tankar med varandra under hela kursens gång)
tillsammans med mentorssystemet inte fungerade särskilt väl, det första delvis på grund av en frånvaro
av andra deltagare. Som visat av vår analys kan sociala sammanhang agera som drivkraft för uthålligt
engagemang och dessutom öka deltagarna perspektivtagande. Detta kan komma att få implikationer
för hur väl individerna fortsätter jobba med kursens innehåll efter dess slut.

2. Diskussion och slutsats: Från en teknisk till relationell förståelse av
klimatförändringar
Resultaten av vår analys av deltagarnas kursutvärdering visar att det har, på olika vis, skett förändringar
i hur de flesta deltagare resonerar kring klimatförändringar och sitt engagemang. Denna förändring
kan sammanfattas som att deltagarna har rört sig från en teknisk till relationell förståelse av
klimatförändringar där till exempel inre utveckling, personligt engagemang och sociala faktorer förstås
som en avgörande faktor i klimatomställningen. Sammanfattningsvis har vi tydligast kunna observera
utvecklandet av följande transformativa kapaciteter och färdigheter (se bilagor) bland deltagarna:







Självmedvetenhet (self-awareness)
Empati och medkänsla (empathy and compassion)
Kommunikationsfärdigheter (communication skills)
Mobiliseringsfärdigheter (mobilisation skills)
Mod (courage)
Optimism (optimism)

Vid jämförelse av vad deltagarna trodde skulle vara den mest intressanta kursdelen innan start och
vad som blev den mest givande efter kursens slut har delen om klimatkänslor och inre utveckling gått
från att vara det minst populära svaret till det mest populära svaret. ” Denna ökning har skett på
bekostnad av svarsalternativen ’sänkning av personliga utsläpp’ och ’inspirera och påverka andra’.
”Den inre delen har blivit mer intressant under resan gång” uttryckte en det som, vilket indikerar att
detta kan ha varit ett fokus många deltagare var obekant med men som kom att skapa resonans hos
dem. Två ytterligare exempel på denna upptäckt från deltagare är följande:
”Egentligen var nog kombinationen sänka avtryck och inspirera andra de bitar jag helst ville
utveckla, men att jag landade i att delen kring inre utveckling var den mest betydelsefulla (i
kombination med de andra förstås). Märkte att jag redan hade relativt låga utsläpp och att jag
mest behövde jobb med positivitet och goda exempel istället för att shame:a andra till
omställning.”
”Målet är att inspirera, vara en levande förebild och påverka andra att ställa om, men jag måste ju
inspirera och påverka mig själv först - bli medveten om mina egna blinda fläckar och styrkor; börja
på insidan och hantera ångesten.”
Om vi sätter denna observation i relation till vad som har beskrivits ovan stärker denna observation
tesen om att inre utveckling är en avgörande del för yttre och praktiska förändringar (alltså att påverka
andra samt sänka sina utsläpp). En teknisk förståelse av klimatförändringar och dess lösningar kan
förstås som en övertro på externa och materiella lösningar så som utvecklandet av effektivare teknik
eller konsumtion av mer ’klimatsmarta’ varor (Wamsler et al., 2021). I kontrast baseras en relationell
förståelse av klimatförändringar på förståelsen av inre och yttre transformation och hur de hänger
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ihop (se t.ex., Böhme et al., 2022). Genom denna förståelse har kursdeltagarna fått en mer konkret
uppfattning om hur de kan förändra genom olika nivåer (exempelvis inom deras privatliv, arbetsliv och
bredare politiska och samhälleliga liv); ”små förändringar leder till övergripande förändringar. De små
förändringarna räknas!”, som en deltagare uttryckte det. Samtidigt verkar det som att deltagarna
skulle ha behövt mer hjälp och inspiration om hur de hade kunnat systematiskt integrera hänsynen till
det inre i sin konkreta verksamhet på jobbet. Det finns således ytterligare utrymme för deltagarna att
förbättra deras kapacitet till systemtänkande samt kritiskt tänkande. Till exempel så vore det viktigt
för deltagarna att kunna lära sig mer om hur de systematiskt kan integrera både yttre dimensioner av
hållbarhet (begränsande samt adaptiva klimatåtgärder) samt inre för att säkerställa en omställning (se
t.ex., Wamsler & Osberg, 2022). Därtill vore det även viktigt att vidare stärka deltagarnas
perspektivtagande, till exempel i form av ett starkare engagemang i buddygrupperna samt dyader
övningar (se t.ex., Kok & Singer, 2017). Vidare forskning hade dock behövts för att följa upp och
validera identifierade förändringar och tillhörande tolkningar av datan.
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Bilagor
1. Frågeställningar
Huvudfrågor:




(Hur) har deltagarnas engagemang/beteende förändrats under kursen? I relation till deras:
1. Privata liv?
2. Yrkesliv (t.ex., de projekt de är involverade i, deras avdelnings/enhets
verksamhetsområden, dess strategiska prioriteringar, förordningar, policyer,
arbetsstrukturer, verktyg för planering, utvärderingsarbete, kommunikation,
budgetanslag, personaltilldelningar, strategiskt samarbete med externa intressenter eller
någon erbjuden utbildning/kapacitetsutvecklingsverksamhet)?
3. Bredare samhälleliga/politiska liv?
4. Några andra skillnader?
Kan några förändringar observeras i hur deltagarna förhåller sig till sig själva och världen
omkring dem, när det gäller
1. Själva
2. Andra
3. Natur
4. Några andra skillnader (t.ex., arbete eller kommande generationer)?

Delfrågor:





Vilka transformativa egenskaper (se IDG och transformativa kapaciteter ramverken under
bilagor) fostrades genom kursen?
Vad fanns det för hinder eller drivkrafter till förändring?
Vilka sessioner, metoder eller övningar var särskilt effektiva eller ineffektiva för att aktivera
förändring (när det gäller sex områden/frågor)?
Fanns det några socioekonomiska eller villkorliga faktorer som hade inflytande?

14

2. Ramverk för transformativa kapaciteter
Inner Development Goals ramverket (IDG Initiative, 2021)
IDG1. Being (Relationship to Self)






Inner compass: Having a deeply felt sense of responsibility and commitment to values and
purposes relating to the good of the whole. [Relates to TC2]
Integrity and Authenticity: A commitment and ability to act with sincerity, honesty and
integrity. [Relates partly to TC4]
Openness and Learning mindset: Having a basic mindset of curiosity and a willingness to be
vulnerable and embrace change and grow. [Relates to TC1]
Self-awareness: Ability to be in reflective contact with own thoughts, feelings and desires;
having a realistic self-image and ability to regulate oneself. [Relates to TC1]
Presence: Ability to be in the here and now, without judgement and in a state of open-ended
presence. [Relates to TC1]

IDG2. Thinking (Cognitive Skills)






Critical thinking: Skills in critically reviewing the validity of views, evidence and plans. [Relates
to TC1 and TC3]
Complexity awareness: Understanding of and skills in working with complex and systemic
conditions and causalities. [Relates to TC3]
Perspective skills: Skills in seeking, understanding and actively making use of insights from
contrasting perspectives. [Relates to TC3]
Sense-making: Skills in seeing patterns, structuring the unknown and being able to consciously
create stories. [Relates to TC5]
Long-term orientation and Visioning: Long-term orientation and ability to formulate and
sustain commitment to visions relating to the larger context. [Relates to TC4]

IDG3. Relating (Caring for Others and the World) [Corresponds to TC2]





Appreciation: Relating to others and to the world with a basic sense of appreciation, gratitude
and joy. [Relates to TC2]
Connectedness: Having a keen sense of being connected with and/or being a part of a larger
whole, such as a community, humanity or global ecosystem. [Relates to TC2]
Humility: Being able to act in accordance with the needs of the situation without concern for
one's own importance. [Relates to TC2]
Empathy and Compassion: Ability to relate to others, oneself and nature with kindness,
empathy and compassion and address related suffering. [Relates to TC2]

IDG 4. Collaborating (Social Skills)




Communication skills: Ability to really listen to others, to foster genuine dialogue, to advocate
own views skilfully, to manage conflicts constructively and to adapt communication to diverse
groups. [Relates to TC1]
Co-creation skills: Skills and motivation to build, develop and facilitate collaborative
relationships with diverse stakeholders, characterized by psychological safety and genuine cocreation. [Relates to TC 3:
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Inclusive mindset and intercultural competence: Willingness and competence to embrace
diversity and include people and collectives with different views and backgrounds. [Relates to
TC3]
Trust: Ability to show trust and to create and maintain trusting relationships. [Relates to TC2]
Mobilization skills: Skills in inspiring and mobilizing others to engage in shared purposes.
[Relates to TC5]

IDG 5. Acting (Driving Change)





Courage: Ability to stand up for values, make decisions, take decisive action and, if need be,
challenge and disrupt existing structures and views. [Relates to TC5]
Creativity: Ability to generate and develop original ideas, innovate and being willing to disrupt
conventional patterns. [Relates to TC5]
Optimism: Ability to sustain and communicate a sense of hope, positive attitude, and
confidence in the possibility of meaningful change. [Relates to TC5]
Perseverance: Ability to sustain engagement and remain determined and patient even when
efforts take a long time to bear fruit. [Relates to TC5]
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Transformativa kapaciteter baserat på Wamsler et al. (2020, 2021); Wamsler & Osberg (2022)
TC1. Awareness: The ability to meet situations, people, others and one’s own thoughts and feelings
with openness, presence and acceptance. [Relates to IDG4: Communication skills; IDG1: Openness and
Learning mindset; Self-awareness; Presence]
Key qualities/ capacities:
 Self-reflection
 Self-awareness
 Presence
 Attention
 Acceptance
 Openness, open-minded
 Cognitive flexibility
 Psychological resilience
 Meta-cognition
 regulation and processing
 Adaptive/ flexible response capacity (openness to listen, learn, adapt and change)
Related aspects:
 Equanimity, discernment
 Related to social capacities of deep listening; capacities that allow a different kind of
communication, reflective, not confrontational, polarising/ judgemental
 Emotional intelligence
 Mindfulness
 Linked to all other clusters
 Closely linked to subjective wellbeing, mental health (as opposed to climate anxiety, stress,
etc.) & other intermediary factors
TC2. Connection: The ability and desire to see and meet oneself, others and the world with care,
humility and integrity, from a place of empathy and compassion. [Relates to IDG1: Inner compass;
IDG3: Appreciation; Connectedness; Humility; Empathy and Compassion; IDG4: Trust].
Key qualities/ capacities:
 Compassion (oneself, others, environment)
 Empathy
 Kindness
 Human-nature connection
 Care
 Humility
 Integrity
Related aspects:
 Love
 Solidarity
 Respect
 Seeing shared humanity
 Benevolence
 Generosity
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Gratitude
Awe,
Authenticity
Emotional intelligence
Mindfulness
Related to social and servant capacities (cf. TC1)
Linked to all other clusters, particularly TC1 (awareness), TC4 (purpose), TC5 (agency)
Closely linked to social trust & other intermediary factors

TC3. Insight: The ability to see, understand and bring in more perspectives for a broader, relational
understanding of oneself, others and the whole. [Relates to IDG2: Complexity awareness; Perspective
skills; IDG 4: Co-creation skills; Inclusive mindset and intercultural competence].
Key qualities/ capacities:
 Perspective-taking
 Perspective-seeking
 Sense-making
 Relational awareness/ thinking
 Integral thinking
 Integration of different ways of knowing
Related qualities/ capacities/ concepts:
 Humility
 Optimism
 Hope
 Valuing diversity
 Mindset of understanding
 Trust in people’s truth
 Sense of reciprocity, inter/intra-connectedness
 Emotional intelligence
 Mindfulness
 Care and forgiveness regarding our history, previous and future generation, intersectional and
decolonial approach to radical love for people and land.
 Related to social capacities, such as co-creation
 Linked to all other clusters, particularly TC1 (awareness), e.g. openness, TC2 (connection), e.g.
humility, connection with our body, others and causes, changing the way we relate to others
and the environment & TC5, e.g. optimism, hope
 Closely linked to social identity, self-efficacy & other intermediary factors
TC4. Purpose: The ability to navigate oneself through the world, based on insights into what is
important (intrinsic, universal values), and to have the intention to act on them. [Relates to IDG1:
Integrity and Authenticity; IDG2; Long-term orientation and Visioning].
Key qualities/ capacities:
 Intrinsic values
 Intrinsic value orientation
 Sense of responsibility
 Future orientation
18






Sense of purpose
Sense of equity, reciprocity, solidarity
Equitable thinking
Meaning-making

Related qualities/ capacities/ concepts:
 Inclusive/ equitable thinking
 Reflectivity of one’s values, intentions
 Appreciation, gratitude
 Related to social ability to declare and connect based one’s stand
 Desire to contribute to the greater good
 Emotional intelligence
 Mindfulness
 Related to servant capacities
 Linked to all other clusters, particularly TC4(insight), e.g. hope, optimism, TC2 (connection),
e.g. integrity & TC5 (agency)
 Linked to all intermediary factors, such as social identity
TC5. Agency: The ability to see and understand broader and deeper patterns and our own role in the
world in this regard, and to have the intention, optimism and courage to act on it. [Relates to IDG4:
Mobilization skills; IDG5: Courage; Creativity; Optimism; Perseverance].
Key qualities/ capacities:
 Sense of agency
 Sense of empowerment
 Courage
 Optimism
 Action-oriented mindset
 Solutions-based mindset
 Qualities/ capacities that enhance cooperation, co-creation of meaning and action-taking
 Creativity
 Hope
Related qualities/ capacities/ concepts:
 Passion
 Perseverance
 Feeling able to act
 Feeling empowered to act
 Linked to capacity to empower others
 Emotional intelligence
 Mindfulness
 Closely linked all other TCs, particularly TC2 (connection), e.g. compassion (being called to act/
relief suffering), integrity and TC4 (purpose)
 Linked to self-efficacy, aspects of cognitive dissonance & other intermediary factors
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Transformative qualities/capacities
1) Awareness: The ability to meet situations, people, others and one’s own thoughts and feelings with openness, presence
and acceptance.
This cluster encompasses qualities/capacities such as presence, attention, self-awareness and self-reflection, psychological/
cognitive flexibility and resilience. These are, in turn, related to qualities such as equanimity, discernment, authenticity, the
capacity to listen and communicate, and openness to change.
2) Connection: The ability and desire to see and meet oneself, others and the world with care, humility and integrity, from
a place of empathy and compassion.
This cluster includes qualities/capacities such as compassion (to both humans and the environment), empathy, kindness,
gratitude and generosity.
3) Insight: The ability to see, understand and bring in more perspectives for a broader, relational understanding of oneself,
others and the whole.
This cluster extends to qualities/capacities such as perspective-taking, relational awareness, integral, equitable thinking and
the integration of different ways of knowing. There are close links to the qualities of humility, optimism, and hope.
4) Purpose: The ability to navigate oneself through the world, based on insights into what is important (intrinsic, universal
values).
This cluster encompasses qualities/capacities such as the activation and reflectivity of one’s values, sense of purpose,
intentions and responsibility, future orientation, intrinsic value orientation and associated senses of reciprocity, equity,
fairness and solidarity.
5) Agency: The ability to see and understand broader and deeper patterns and our own role in the world in this regard,
and to have the intention, optimism and courage to act on it.
This cluster refers to a sense of empowerment and related qualities/capacities that can foster and enhance cooperation, the
co-creation of meaning and action. There are close links to qualities such as courage, creativity, passion, perseverance,
optimism, and hope.
Tagen från Wamsler & Osberg (2022); baserat på Wamsler et al. (2020, 2021).
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3. Undersökningsformulären
Svenska
Invägning (förundersökning)
Du kommer nu att svara på några frågor angående ditt engagemang för hållbarhet (hemma, i
samhället och på jobbet). Likert skala, 1 Stämmer inte alls, 7 Stämmer fullständigt.
1. Privatlivet:
Jag engagerar mig aktivt i hållbarhetsfrågor inom ramen för mitt privatliv (till exempel genom mina
personliga val och beteende).
2. Samhällsliv:
Jag engagerar mig aktivt i hållbarhetsfrågor inom ramen för mitt bredare samhälleliga/politiska liv
(till exempel genom att plantera träd i det lokala grannskapet, prata med andra om mina
hållbarhetsval, volontärarbete för en miljöorganisation).
3. Arbetslivet:
Jag engagerar mig aktivt i att integrera hållbarhetsfrågor i mitt yrkes-/arbetsliv (till exempel genom
att välja klimatsmarta resealternativ, prata om de hållbarhetsval jag gör på jobbet med mina
kollegor).

Undersökning följande varje kursmodul
1a. Hur nöjd är du med kursen?
1b. Utveckla gärna ditt svar:
2a. Hur nöjd är du med din egen insats?
2b. Utveckla gärna ditt svar:
3a. Hur nöjd är du med coachernas insats?
3b. Utveckla gärna ditt svar nedan:
4a.Vilken del av kursen var för dig mest intressant när du anmälde dig?
4a.Vilken del av kursen var för dig mest givande efter genomförd kurs?
4b. Utveckla gärna ditt svar:
5. Vad tyckte du om de olika digitala kursmomenten? [In & utvägning].
5. Vad tyckte du om de olika digitala kursmomenten? [Introduktionen och Målsättningen i appen].
5. Vad tyckte du om de olika digitala kursmomenten? [Kapitlen i appen (äta, bo, vardagsresor osv.)].
5. Vad tyckte du om de olika digitala kursmomenten? [Mentala boostarna i appen].
5. Vad tyckte du om de olika digitala kursmomenten? [Generellt intryck av digitala delar].
6a. Överlag, vad tyckte du om kursens delar och innehåll kopplat till koldioxidreducering?
6b. Utveckla gärna ditt svar nedan:
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7a. Överlag, vad tyckte du om innehåll och delarna som fokuserade på inre utveckling och
självledarskap?
7b. Utveckla gärna ditt svar nedan:
8a. Överlag, vad tyckte du om delen Ringar på vattnet?
8b. Utveckla gärna ditt svar nedan:
9. Hur upplevde du kursens kick-off? Lämna blankt om du ej deltog. Likert skala, 1 Stämmer inte alls,
7 Stämmer fullständigt.
10a. Hur upplevde du live-sessionerna (äta, bo, ringarna på vattnet etc)? Lämna blankt om du ej tagit
del av någon av dessa.
10b. Utveckla gärna ditt svar nedan kring kursens live moment:
11. Hur tyckte du att det fungerade att vara del av en buddygrupp?
12. Var du med på någon check-in med dina buddies?
13a. Om ja, tyckte du att träffarna var värdefulla?
13b. Utveckla gärna dina svar kring hur det funkat med buddygruppen:
14. BeChange programmet har gjort att jag vet mer hur jag som medborgare kan påverka/ha
inflytande i kommunens hållbarhetsarbete. OBS - frågan är enbart till för dig som deltagare i
Umeåkursen
15. BeChange programmet har gett mig en ökad tilltro till kommunens klimatarbete. OBS - frågan är
enbart till för dig som deltagare i Umeåkursen
16a. Jag ser fördelar med att kommunen erbjuder en sådan här typ av kurs till kommuninvånare fler
gånger. OBS - frågan är enbart till för dig som deltagare i Umeåkursen
16b. Utveckla gärna ditt svar nedan:
17a. Hur upplevde du det digitala formatet, informationen och kommunikationen i kursen
17b. Utveckla gärna ditt svar. Berätta också om du stötte på några buggar? Något som inte fungerade
rent tekniskt 18. Någon feedback du vill lämna som inte kommit med ovan? Lämna din e-mail
address om du vill delta i en djupintervju
19 Beskriv med egna ord vad BeChage har betytt för dig, t ex på vilket sätt har det förändrat dig/ din
livskvalitet/din tankar/känslor? Vi kan komma att använda din beskrivning i samband med att vi
rekryterar för kommande kurser
20. Mina svar gäller kursen i:

Efterundersökning och 6-månaders uppföljning (avvägningsenkät och uppföljningsenkät)
Du kommer nu att svara på några frågor om ditt engagemang i hållbarhet (hemma, i samhället och
på jobbet). Likert skala, 1 Stämmer inte alls, 7 Stämmer fullständigt.
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1. Privatliv:
1.1. Jag engagerar mig aktivt i hållbarhetsfrågor inom ramen för mitt privatliv (personliga val och
beteende). Likert skala, 1 Stämmer inte alls, 7 Stämmer fullständigt.
1.2. Om möjligt, ange konkreta exempel på hur ditt engagemang/ditt beteende har förändrats under
och efter BeChange. Textruta ”Skriv ditt svar (valfritt).”
1.3. Var det någon särskild input, session, aktivitet eller övning under kursen som var särskilt relevant
för att aktivera dessa förändringar eller beteenden? ”Textruta Skriv ditt svar (valfritt).”
2. Samhället:
2.1. Jag engagerar mig aktivt i hållbarhetsfrågor inom ramen för mitt bredare samhälleliga/politiska
liv (till exempel att plantera träd i det lokala grannskapet, prata om mina hållbarhetsval,
volontärarbete för en miljöorganisation). Likert skala, 1 Stämmer inte alls, 7 Stämmer fullständigt.
2.2 Om möjligt, ange konkreta exempel på hur ditt engagemang/ beteende har förändrats under och
efter BeChange. Textruta “Skriv ditt svar (valfritt).”
2.3. Var det någon särskild input, session, aktivitet eller övning under kursen som var särskilt relevant
för att aktivera dessa förändringar eller beteenden? Textruta “Skriv ditt svar (valfritt).”
3. Arbetslivet:
3.1. Jag engagerar mig aktivt i att integrera hållbarhetsfrågor i mitt yrkes-/arbetsliv (till exempel att
välja klimatsmarta resealternativ, prata om de hållbarhetsval jag gör på jobbet med mina kollegor).
Likert skala, 1 Stämmer inte alls, 7 Stämmer fullständigt.
3.2. Om möjligt, ange konkreta exempel på hur ditt engagemang/ beteende har förändrats under och
efter BeChange. Textruta “Skriv ditt svar (valfritt).”
3.3. Var det någon särskild input, session, aktivitet eller övning under kursen som var särskilt relevant
för att aktivera dessa förändringar eller beteenden? Textruta “Skriv ditt svar (valfritt).”
4. Egenskaper i allmänhet:
4.1. Förändringar i hur du förhåller dig till dig själv – Kursen har lett till förändringar i hur jag relaterar
till mig själv (till exempel att i högre grad se mig själv som en del av någonting större, att vara snällare
mot mig själv, öka min förmåga till att lyssna på och hantera mina känslor). Likert skala, 1 Stämmer
inte alls, 7 Stämmer fullständigt.
4.1.1. Om möjligt, ange konkreta exempel på vad som har förändrats gällande din relation till dig själv
under och efter BeChange. Textruta “Skriv ditt svar (valfritt).”
4.2. Förändringar i hur du förhåller dig till andra – Kursen har lett till förändringar i hur jag relaterar
till andra (till exempel genom större förståelse för andras perspektiv, förbättrat min lyssnarförmåga,
känner mig mer intresserad av att knyta an till andra). Likert skala, 1 Stämmer inte alls, 7 Stämmer
fullständigt.
4.2.1. Om möjligt, ange konkreta exempel på vad som har förändrats gällande din relation till andra
under och efter BeChange. Textruta “Skriv ditt svar (valfritt).”
4.3. Förändringar i hur du förhåller dig till naturen – Kursen har lett till förändringar i hur jag relaterar
till naturen (till exempel genom att känna mer samhörighet till naturen, ha större uppskattning för
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naturen, ta mer hänsyn till naturen, spendera mer tid i naturen). Likert skala, 1 Stämmer inte alls, 7
Stämmer fullständigt.
4.3.1. Om möjligt, ange konkreta exempel på vad som har förändrats gällande din relation till naturen
under och efter BeChange. Textruta “Skriv ditt svar (valfritt).”

Original questions in English
Pre-questions (weigh-in survey)
You will now answer some questions about your engagement in sustainability (at home, in the
community and at work). Likert scale, 1 do not agree at all, 7 agree completely.
1. Private life:
1.1. I actively engage in sustainability issues in the context of my private life (personal choices and
behaviour).
1.2. If possible, please provide concrete examples of your engagement/ actions.
2. Societal life:
2.2. I actively engage in sustainability issues in the context of my wider societal/ political life (for
example planting trees in the local neighbourhood, volunteering for an environmental organisation).
2.3. If possible, please provide concrete examples of your engagement/ actions.
3. Professional life:
3.1. I actively engage in sustainability issues in the context of my professional/ working life.
3.2. If possible, please provide concrete examples of your engagement/ actions.

Post-survey & also after 3-12 months again (weigh-out survey and follow-up survey)
You will now answer some questions about your engagement in sustainability (at home, in the
community and at work). Likert scale, 1 do not agree at all, 7 agree completely.
1. Private Life:
1.1. I actively engage in sustainability issues in the context of my private life (personal choices and
behaviour).
1.2. If possible, please provide concrete examples of your engagement/ actions.
1.3. Have there been any changes regarding your engagement in the context of your private life
during the past xxx months?
1.4. Was there any particular input, session, activity or exercise during the course that was
particularly relevant for activating these change(s) or action(s)?
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2. Societal life:
2.1. I actively engage in sustainability issues in the context of my wider societal/ political life (for
example planting trees in the local neighbourhood, volunteering for a non-for profit organisation).
2.3. If possible, please provide concrete examples of your engagement/ actions.
2.4. Have there been any changes regarding your engagement in the context of your societal life
during the past xxx months?
2.5. Was there any particular input, session, activity or exercise that was particularly relevant for
activating these change(s) or action(s)?
3. Professional life:
3.1. I actively engage in sustainability issues in the context of my professional/ working life.
3.2. If possible, please provide concrete examples of your engagement/ actions.
3.3. Have there been any changes regarding your engagement in the context of your professional life
during the past xxx months?
3.4. Was there any particular input, session, activity or exercise that was particularly relevant for
activating these change(s) or action(s)?
4. Qualities in general:
4.1. Changes in how you relate to yourself – Has the course led to any changes in how you relate to
yourself? (e.g. Seeing myself more as part of something bigger, being more kind to myself, increased
my capacity to listen and manage my own emotions)
4.2. Changes in how you relate to others – Has the course led to any changes in how you relate to
others? (e.g. Greater understanding of other perspectives, enhanced my listening capacity, feeling
more engaged connecting with others)
4.3. Changes in how you relate to nature – Has the course led to any changes in how you relate to
nature? (e.g. Feeling more connected to nature, appreciation for nature, being more considerate to
nature, spending more time in nature)
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4. BeChange reflektionsövningar och kontemplativa praktiker
BeChange-metoderna kombinerar reflektion, delning, visualisering, meditation och mental träning i
kombination med handling.
Övningarna och praktikerna grundar sig i följande frågor:





Vad är viktigt för mig?
Vad är min vision?
Vad är mitt varför (anledning till att vilja leva mer hållbart)?
Realistiska CO2-mål.

BeChange metodens process fokuserar på fyra huvudområden bestående av ’social kontext’,
’kommunikation & inspirerar andra’, ’koldioxidavtryck’, samt ’inre utveckling & klimatkänslor. En mer
detaljerad karta av BeChange metoden följer:

Samtalsguide för buddygrupper
Som en del av BeChange programmet blir deltagarna tilldelade några stycken ”buddies” som har i syfte
att stötta varandra under kursens gång. Deltagarna väljer själva hur, var och hur länge de vill träffas,
samt i vilket format (digitalt eller fysiskt). Buddies grupperna kan ta hjälp av en samtalsguide som har
följane struktur:
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Boost: Mental verktygslåda
Förutom de integrerade övningar och praktiker i varje kursmodul hade deltagarna även tillgång till en
mental verktygslåda med innehållande övningar som syftar till att stödja inre utveckling och
självledarskap. Denna verktygslåda var tillgänglig för deltagarna när som helst under kursens gång och
bestod av följande innehåll:




Målbild: En målbild kan hjälpa individer att visualisera för sig själv hur hens klimatsmarta liv kan se
ut och kännas. Det är här vanligt att “börja med slutet” genom att först ta reda på vart en vill
hamna för att göra det enklare att hitta dit. Att aktivt jobba med målbilder och visualisering är
välkända tekniker som bland annat har använts inom idrottspsykologi och ledarskapsteori.
Vanans makt: Vanor kan vara svåra att bryta och det krävs oftast mer energi till att göra saker på
ett nytt sätt. För att hjälpa deltagaren längs vägen erbjud under denna boost råd kring hur en kan
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förhålla sig kring det motstånd en kan känna baserat på tålamod, acceptans (gentemot associerade
känslor) och medvetenhet.
Frivillighet: Denna boost syftar till att hjälpa deltagarna göra saker utifrån egen vilja, snarare än
från en känsla av tvång. Detta är en viktig del till motivation, drivkraft och handlingskraft.
Livskvalitet: För att förändringar ska hålla i sig är det viktigt att de passar in i ens liv och ger en
känsla av livskvalité. Detta verktyg söker att hjälpa individen att identifiera positiva känslor som
källa till drivkraft för förändring.
Fokus: Detta verktyg söker att förflytta individens fokus från att förstå problemen bakom
klimatkrisen till att hitta lösningar och en väg framåt i syfte att lägga rikta om energi på vad
individen kan göra.
Detox: Människor och media tenderar att uppmärksamma negativa nyheter framför positiva. Det
är därför viktigt i en omställningsprocess att aktivt hitta de goda nyheterna och begränsa tiden och
energin på de negativa. Detta i syfte att odla en framtidstro och hitta energi och lust i de goda
exemplen på det som går åt rätt håll.
Naturmeditation: Den här boosten kombinerar naturens och meditationens positiva effekter på
både kropp och sinne för ökad medveten närvaro och samhörighet med naturen och en själv.
Självmedkänsla: Denna övning utgår från att en människas självbild är en viktig del i ens
kommunikation. Exempelvis ger trygghet och självkänsla i ens val ger bättre förutsättningar för att
inspirera andra. Självmedkänsla handlar om att behandla sig själv med kärlek, omtanke och
respekt. Detta går att träna sig till genom att vara aktivt och återkommande snäll och stöttande
mot sig själv.
Kommunikation: Klimatförändringar kan väcka starka känslor hos människor (både hos talaren och
den som lyssnar). Framgångsrik kommunikation förstås här som att vara medveten om sitt syfte
och att försöka förstå varför folk tänker och gör som de gör snarare än att fördöma. Nyfikenhet,
öppenhet och en vilja att förstå är här centralt.
Tribe: Ett sammanhang där en möter likasinnade kan ha en upplyftande effekt på en individs
engagemang och motivation. Denna övning är en uppmuntran till deltagarna att hitta ett
sammanhang med likasinnade och lösningsorienterade människor.
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Guidad meditation exempel
Varje kapitel innehöll någon form av guidad meditation. Meditationssessionerna var mellan 10-15
minuter långa och hade olika fokus beroende på kapitlets tema. Nedanför följer ett exempel på en av
dessa meditationer (för kapitlet ’bo’):
Intro:
Sätt dig i en bekväm ställning som du kan vila i under några minuter. Om det känns bra så håll ryggen rak.
Slappna av i kroppen och sänk ned axlarna. Slut ögonen
PLING - KLOCKA
Ta några djupa andetag, Andas in, Andas ut
Bli medveten om din kropp, om ditt andetag. Känn hur lågt dina andetag kommer. Når de ner till halsen?
Bröstkorgen? eller kommer de ner till magen? Observera, utan att värdera eller försöka förändra.
Börja med att ge dig själv uppskattning för att du tar dig tid för att investera i ditt och planetens välmående.
Nu ska du få drömma dig fram i tiden, till när du har uppnått ditt klimatsmarta liv med fokus på ditt boende.
Du är redan där. Du har lyckats. Du lever så klimatsmart som du vill. Och du gör det på ett sätt som är
tillåtande och fungerar för din livskvalitet, ditt livspussel och dina värderingar. Din livsstil gör dig glad och ger
dig energi. Här finns det inga hinder. Inga begränsningar. Allt är möjligt. (3 sek)
Kärnan:
Du har precis kommit hem och du upplever hur lugnet infinner sig när du går runt i ditt klimatsmarta hem.
Du känner med handen på något material och reflekterar över vilka färger och intryck som möter dig.
Hur ser det ut omkring dig?
Bor det fler här med dig eller bor du ensam?
Är det tyst och stilla eller hör du några ljud?
Du går fram till ett fönster och tittar ut. Vad ser du utanför?
Du funderar över hur elektricitet och värmeenergi kommer till ditt hem och blir tacksam av att tänka på hur
du använder den energin på bästa sätt, hur de nya vanorna i bostaden har satt sig och känns helt naturliga,
när lagar mat, duschar, tvättar eller bara umgås i ditt hem.
Du känner att du lever i ett hem som är både klimatsmart och precis som just du vill ha det. Här får du
energi. Du kan slappna av, känna glädje, trygghet, närhet till familjen eller få värdefull egentid.
Ditt hem är en plats där du kan göra det som är mest meningsfullt och viktigt för dig.
Utro:
Avslutningsvis, ta några djupa andetag och verkligen känn den här härliga känslan att leva i balans med
ekosystemen och klimatet. Och i balans med dig själv och din omgivning. Du lever som du lär och du är den
förändring som du vill se i världen.
PLING - KLOCKA
Ta ett till djupt andetag och kom tillbaka här och nu. När du är redo så kan du öppna ögonen.
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