
 

 
Vad är omställning Sverige? 
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Närvarande: Stefan Lundgren, Sofie Bergengren, Elsmari Rutersten, Mikael Rutersten, Ingrid 

Ljungkvist, Carl Öhlén, Bernt Sahlberg, Bengt Lidmark, Barbro Zelin (Studieförbundet Vuxenskolan), 

Ingrid Nåmark Nuutinen, Christina Olofsson, Marie Nordberg, Agneta Grandin (Studieförbundet 

Vuxenskolan) och Lotta Persson 

 

Janne Forsmark driver Sätra brunn i Sala och har rest runt som föreläsare i Sverige i 3 år för att prata 

omställningsfrågor. Han gör det för sina barnbarns bästa. Det är hans drivkraft. 

 

Hur skall man bäst organisera sig? 

Det handlar om att prata om ämnet (omställning) med sina vänner. Gärna flera gånger och att be sina 

vänner sprida tankarna om omställning vidare genom sina egna kanaler. 

 

Frågeställningar som är grundläggande är t.ex. 

Vad är bensinpriset om ett år? Vad är fastighetspriset om ett år? Vilka miljöhot kan drabba oss? 

 

Janne nämnde att det idag är ett stort gap mellan behovet av råvaror (olja, fosfor, metaller etc.) och 

utbudet, d.v.s. vad som utvinns ur jordskorpan. Oljepriset är idag dubbelt så högt som det var för en 7 

– 8 år sedan. 

Forskaren Kjell Aleklett ger i dagarna ut en bok som behandlar denna problematik och som bl.a. 

bygger på fakta från en tjock rapport från Bristol. Ett 10-tal personer har studerat dessa frågor under en 

lång tid. 

Lästips: dn.se/debatt/bensinen-har-annu-inte-sitt-ratta-varde 

 

Stockholm Environmental Institute (SEI) studerar fenomen såsom klimatförändringar, försurningen av 

haven, kemiska föroreningar, uttunningen av ozonlagret, kvävets och fosforns kretslopp, den globala 

färskvattenanvändningen, förändringarna i markanvändningen, förlusten av biologisk mångfald och 

jorderosion. 

 

En utmaning som påverkar oss alla är de pengar som är nedplöjda i pensionssystemet, framförallt i 

aktier. Går företagen dåligt så påverkar detta pensionerna negativt. Ett annat problem är det svenska 

skuldberget, vilket påverkar alla svenskar direkt eller indirekt. Svenskarna har den 5:e största 

sammanlagda skulden i Europa, vilket till stor del beror på bostadsbubblan. Vi lånar för att kunna 

konsumera. Detta problem borde vara enkelt att lösa för en regering, om viljan finns. 

Generellt är fastighetsmarknaden övervärderad. Vi konsumenter bör inte ha mer än 50 % av 

fastigheten belånad och ta en ordentlig funderare över vad vi behöver och inte behöver innan vi 

konsumerar. 

Lästips: A. Nicole Foss   comucopia.cornubot.se 

 

Bärande tankar för omställningsrörelsen är att vi vill göra något för att göra vår hembygd hållbar och 

att detta på sikt skall bli en folkrörelse. År 2008 utkom boken ”Transition town” och 2009 startade 

omställningsrörelsen i Sverige. Hemsidan heter transitionsweden.se och idag har Omställning Sverige 

3000 medlemmar på hemsidan och 1800 medlemmar i Facebook. Den person som sköter utbildningen 

av omställningsgrupperna heter M aja Svenbäck. 

 



 

 

 

Grundaren av omställningsrörelsen, Rob Hopkins, indelar omställningsarbetet i 12 steg. Dessa är: 

1. Sätt igång 7. Starta arbetsgrupper 

2. Skapa goda relationer 8. Visa omgivningen vad som händer 

3. Öka medvetenheten 9. Lär dig av dina fram- och motgångar 

4. Skapa delaktighet 10. Återta förlorad kunskap 

5. Fira att omställningen kan börja 11. Bygg på (uppmuntra) människors lust att göra saker 

6. Bjud in till visionsarbete 12. Gör en lokal omställningsplan 

 

Janne gav några exempel på omställningsinitiativ: 

- Både i Avesta och Sollefteå har omställningsgrupper fått låna mark av kommunen för att skapa 

aktiviteter. 

- I Göteborgsförorten Partille bedrivs stadsodling med Niklas Klemberg som initiativtagare. 

- I Kvillebäcken odlar kocken Jonas Dahlin grönsaker, rotfrukter etc. till sin egen restaurang. 

- På många håll har man valt att bygga växthus på höjden. 

 

Litteraturtips: 

”Staden som åkermark – stadsodling i Malmö och New York” av Johanna G. Jimenez 

”Kollaps” av David Jonstad 

”Den gröna cellon” av Inger Kjellander 

”Fleeing vesuvius – overcoming the risks of economic and environmental collapse” av Richard 

Douthwaite och Gillian Fallon 

“Välfärd utan tillväxt” av Tim Jackson 

”Svart jord” av Gunnar Lindstedt och handlar om oljeindustrin 

Omställning Sverige har gett ut en egen bok, ”Ställ om Sverige” och som Stefan Lundgren fått. 

 

Filmtips: 

”Farm for the future”, en film om den dopade matindustrin 

 

Länktips: 

transitionsweden.se 

helaSverige.se 

transitionnetwork.se 

comucopia.se 

theautomaticearth.blogspot.com 

bostadsbubbla.se 

effektmagasin.se 

supermiljobloggen.se 

 

- Nästa möte: 

Måndagen den 21/8. Då skall vi titta på filmen ”In transition 2.0”. 

 

Vid pennan: 

Sofie Bergengren 


