
Behovet av en ny 

berättelse
om förändring i en levande värld

Pella Thiel





”Only a crisis – actual or 

percieved – produces real 

change. When the crisis

occurs, the actions that are

taken depend upon the ideas

that are lying around. That, 

I believe, is our basic

function: to develop

alternatives to existing

policies, to keep them alive

and available until the 

politically impossible

becomes politically

inevitable”. 

Milton Friedman







Limits to Growth, 

40 year update

Var är vi?



Hur hamnade vi här?

1. Tillgång till fossila bränslen



Ett samhälle byggt på fossil energi





Hur hamnade vi här?

1. Tillgång till fossila bränslen

2. Antagande om mänsklig kontroll 

och dominans





Världen är 

levande och 

vi är en del av 

den



Världen är 

levande och 

vi är en del av 

den

...men vi 

byggde en 

civilisation på 

en annan idé









En viktig funktion hos nästan alla 

system är att säkerställa sin egen 

överlevnad.  

Donella Meadows



Medvetenhetsstegen

Paul Chefurka, Ladder of Awareness.



Paul Chefurka, Ladder of Awareness.
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Paul Chefurka, Ladder of Awareness.



Paul Chefurka, Ladder of Awareness.





En viktig funktion hos nästan alla 

system är att säkerställa sin egen 

överlevnad.  

Donella Meadows



Transformation



Vi står inför en hel rad kriser av global 

natur som skadar biosfären och 

mänskligt liv på alarmerande sätt, som 

snart kan vara oåterkalleliga. Vi har 

massor av dokumentation av 

omfattningen och betydelsen av dessa 

kriser. 

Till syvende och sist måste de ses som 

olika dimensioner av en enda kris: en 

kris i hur vi uppfattar världen. 

Frithiof  Capra, The Web of Life



Systemskifte:

Hur gör man?













Den nya berättelsen: regenerativ utveckling







Vi är alltid deltagare



Fred på jorden och 

ett nytt fredligt 

förhållande till 

jorden hör 

oupplösligt 

samman. 

Elin Wägner, 

Väckarklocka, 1941







 
 

Omställningshandboken

Guide till att skapa blomstrande lokal a
gemenskaper

Av Transition Network och Omställningsnätverket i
samarbete med Hela Sverige ska leva

Hur gör man?

• Hitta kompisar

• Omställningshandboken

• Registrera initiativ på 

www.omstallning.net

http://www.omstallning.net


Potatisuppropet


