
Projekt: Cirkulär ung konsument i stadskärnan
Vill du vara med i ett spännande projekt som ska undersöka möjligheten till en 
mer hållbar livsstil i Trollhättan? Vi på Samhällsbyggnadsförvaltningen i
Trollhättans Stad söker dig i åldern 18 – 35 som vill vara med och testa på en 
grönare vardag.

För att vi ska kunna ta del av din upplevelse behöver du som sagt fotografera och filma dig 
själv under testveckan, förslagsvis med en mobilkamera. Vi vill att du filmar korta sekvenser 
där du berättar om dina uppdrag, genomförandet, tankar och reflektioner. Uppskattnings-
vis 5 minuter filmmaterial och 6 - 8 foton sammanlagt. Vi kommer att hjälpa till med instruk-
tioner och tips för fotografering och filmning. För att vi ska kunna sprida materialet och 
hantera dina personuppgifter behöver du skriva på ett samtyckesavtal.

Som deltagare behöver du kunna delta följande dagar:
•   Onsdag 12 april – Uppstartsmöte med alla deltagare. Genomgång av projektet, enskilda   
intervjuer som filmas, porträttfotografering och hänga och träffa de andra deltagarna.
•   Testvecka 12- 19 april – Valfri dag/dagar genomför du dina uppdrag och dokumen-  
terar din upplevelse.
•   Onsdag 19 april – Avslutningsträff med alla deltagare. Tid att reflektera
 hur testveckan gick samt enskilda intervjuer som filmas.

Vad som förväntas av dig som deltagare

Läs mer om projektet på trollhattan.se

Låter detta som något för dig?
Anmäl ditt intresse här!

Som tack för ditt
deltagande får du

ett presentkort
på 3 000kr!

I det här projektet ska vi undersöka vad du som ung konsument behöver för att konsumera 
cirkulärt i en mellanstor svensk stad, i detta fall Trollhättan. Tillsammans med dig ska vi ta 
reda på hur det cirkulära utbudet ser ut i stadskärnan. Cirkulär konsumtion innebär att man 
utnyttjar det man har istället för att köpa nytt, till exempel genom att laga och återbruka.

Vad du som deltagare får testa på
Under en vecka ska du testa att byta ut två linjära vanor mot cirkulära genom att nyttja 
utbudet av varor och tjänster i Trollhättans stadskärna, du behöver inte vara bosatt i 
Trollhättan. Du kommer bli tilldelad två uppdrag som består av att du ska genomföra 
cirkulära konsumtioshandlingar. Det kan till exempel vara att du ska hyra ett klädesplagg, 
handla plastfritt eller laga en trasig vara. Under veckan ska du dokumentera din upplevelse 
genom att fota och filma dig själv. Foto- och filmmaterialet kommer sen spridas på bland 
annat Instagram på @citytrollhattan. 

https://www.trollhattan.se/startsida/nyheter/aktuella-nyheter/cirkulart-utbud-i-stadskarnan/
https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=cde25e727384

