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SYMBIOSIS / INTRODUKTION

symbiosis är en utställning och en platt
form för prövandet och  ge  stalt andet 
av ett symbiotiskt  tänkande – genom 
konst, teori och samtal. 

Olika idéer och kunskapsområden möts 
i ett utforskande av hur ett symbiotisk 
tänkande kan inspirera till förändring 
och låta oss förstå världen på nya sätt.

Utställningen fördjupar sig i ett antal 
teman som berör alltifrån globala bero
enden till filosofiska diskussioner om vad 
det innebär att vara människa i denna 
omvälv ande tid. Natur,  vatten, energi, 
städer, handel, ekonomi och tek nologi 

samspelar och påverkar hur vi männis
kor lever,  andas, äter och bosätter oss. 

Den resonerande, teoretiska kun skaps
basen för projektet, som i  utställning en 
presenterades via väggtexter och bild
kollage, har här sammanställts i en 
 digital utgåva.

symbiosis visades som en utställ ning på 
Färgfabriken hösten 2021.  symbiosis 
är också en pågående  process under 
 utveckling.

Läs mer om projektet, utställningen, 
teman och de medverkande här.

https://fargfabriken.se/sv/projekt/symbiosis
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FRÅN MYSTISKA TILL  
EXPLOATERADE LANDSKAP

begreppet hinterland handlar om 
de avlägsna, dolda, förbisedda eller 
exploaterade landskapen. Under 
medeltiden förknippades begreppet 
med en mystisk och förtrollad ”plats 
bortom bergen”. Människor tänkte 
sig hinterland som en värld som 
knappast beboddes av människan 
utan snarare av mytiska varelser och 

gudar. Men mystiken avtog i takt 
med upplysningen, koloniseringen, 
urbaniseringen och industrialiseringen 
av våra samhällen.

Vilka är dagens hinterland och hur 
förhåller vi oss till dem? Vad för 
slags sagor och demoner kommer 
att träda fram när skogen och 
vildmarken exploateras allt mer, sköljs 
bort, bränns ned eller helt enkelt 
urbaniseras. 

Sedan industrialiseringens intåg har 
landsbygdernas relation till städerna 
också kommit att förknippas med ett 
slags hinterland. Eugène Janssons 
målning från 1899 är intressant 
eftersom den genom sin titel, Stadens 
utkant, åskådliggör det moderna 
sättet att planera städer utifrån 
centrum och periferi.

Eugène Jansson, Stadens utkant, 1899, 
Nationalmuseum. 

Otto Hesselbom, Vårt land, 
1902, Nationalmuseum.
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FRÅN VILDMARK TILL #VILDMARK 

Platser som brukade vara hinterland är idag 
en viktig del av besöksnäringen. Det vilda 
ingår i ett livstilskoncept där vildmarken också 
blivit #vildmarken, #vandring, #svensknatur, 
#nordicnature eller #skogsliv. Effekten av 
vildmarkens ”digitala svansar” har inte bara 
konsekvenser på naturen som slitits ner på 
många välbesökta platser utan blottar också vår 
relation till landskap som perfekta bakgrunder 
till våra ”iscensatta” liv.

NATIONALPARKEN SOM BLEV EN 
ENERGIRESURS

Stora Sjöfallet i Jokkmokks kommun 
klassificerades som nationalpark 1909, men 
redan 1919 beslutade riksdagen att vissa delar av 
parken skulle omvandlas till ett vattenkraftverk. 
Det vackra landskapet, som fått uppgå i symbios 
med nationalstaten genom att klassas som 
nationalpark, fråntogs sitt statliga skydd för att 
i stället omvandlas till ett energiproducerande 
landskap. Det som en gång var ett av Europas 
största vattenfall upphörde att finnas, det 
närliggande Lilla Sjöfallet övergick till att bli 
Suorvadammen.

Carl Fredrik Hill, Stenbrottet vid Oise II 
(detalj), ca 1877, Nationalmuseum.

Lilla Sjöfallet och Suorvadammen.

SYMBIOSIS / HINTERLAND 
/ OM LANDSKAP OCH VÅRT 
OMÄTTLIGA BEHOV AV ENERGI
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SYMBIOSIS / HINTERLAND / LANDSKAP, 
GEMENSKAP & NATIONELLA RESURSER

LANDSKAP, GEMENSKAP 
& NATIONELLA RESURSER

i samband med de europeiska 
nationalstaternas framväxt under 
1800-talet fick landsbygden och 
naturen en upphöjd roll i kulturen. 
Naturromantiken var starkt 
kopplad till den egna nationen. 
Det behövdes symboliska 
attribut för att materialisera och 
kommunicera nationalstaternas 
identitet. Här kom den national-
romantiska bilden av landskapet 
att spela en viktig roll för att 
manifestera symbiosen mellan 
nation, landskap och natur.

Men samma landskap kom 
också att hotas av den snabba 
industrialisering som Europa 
genomgick och likaså dess 
växande behov av energi. 
Människans storskaliga påverkan 
på jordens klimat och ekosystem 
hade påbörjats.

UNDERJORDEN ERÖVRAS 
OCH KARTLÄGGS

Johan Philip Korns målning av 
Sala silvergruva från 1700-talet 
anlägger ett nytt perspektiv på 
landskapet som sällan förekommit 
i konsten. 

Målningen visar inte bara det 
horisontella landskapet utan 
redovisar också gruvans gångar 
och schakt i genomskärning.

Johan Philip Korn, Sala Silvergruva, 
Nationalmuseum. 5



SYMBIOSIS / HINTERLAND / SKOGENS VÄSEN

”... tidigt i morgon bitti tar vi med barnen ut i 
skogen, där den är som tätast. Där tänder vi 
en brasa för dem, ger dem var sitt bröd och går 
sedan till våra arbeten och lämnar dem kvar 
ensamma. De kommer inte att hitta hem igen …”
bröderna grimm, hans och greta, 1812. 

Alla barn vet att det är farligt att ge sig in i en 
mörk skog. Tidlösa sagor och berättelser från 
hela världen påminner barn om att vara försik-
tiga. Dagens barn, som egentligen inte borde 
vara mycket annorlunda än Hans och Greta från 
förr, har helt enkelt inte samma förutsättning-
ar att gå vilse längre. Det finns färre och färre 
riktigt mörka skogar kvar. De stora kontinentala 
skogarna skövlas gradvis eller förstörs av bränder 
och oväder som lämnar stora skogsområden 
oigenkännliga. Man undrar vad barn fantiserar 
om när det inte finns några outforskade världar 
kvar där ute. Hur är det att gå planlöst ut i det 
okända?
peter lang, för marvels & catastrophes.

SKOGENS VÄSEN

I GRÄNSLANDET MELLAN 
IDENTITET, RÅVARA OCH 
KOLSÄNKOR

vad är skogen och hur förhåller sig 
våra samhällen till detta ytterst nöd-
vändiga element på planeten? Skogen 
har stått för en stor del av den svenska 
självbilden, men också för landets ekon-
omiska bärkraft och utveckling. Utan 
de planterade  ek skogarna stod kungen 
utan byggmaterial till sina regalskepp. På 
samma sätt kan vi identifiera en symbios 
mellan skogen och Sveriges järnmalms-
industri, pappersmassatillverkning, 
möbeltillverkning, byggindustrin, frilufts-
livet och post-corona-turistnäringen. 
Men kommer skogen att räcka till när 
den industriellt inkorporeras allt mer i vår 
hållbarhetsomställning?

Skogen som 
produktionsresurs

Skogen som en del
av friluftslivet

Skogen som 
naturreservat

Skogen som 
tillgänglig

Skogen som en 
kolsänka

Skogen som 
orörd och tyst
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SYMBIOSIS / HINTERLAND / ÄLSKADE KOL

MÄNNISKANS BEROENDE AV 
RÅVARAN

föreställ dig två olika framtider. I den ena 
framtiden har våra samhällen frig jort sig 
från den kolbaserade ekonomin. Kolet som 
mänsklighetens främsta energikälla har för-
passats till historien. I det andra scenariot är 
denna råvara fortfarande viktig för våra politiska 
och ekonomiska system. Människan förblir 
beroende av kolet trots att det hotar jordens 
ekosystem.

Oavsett hur framtiden utvecklar sig måste 
vi förhålla oss till kolets historiska betydelse 
för den civilisation vi lever i nu. Kolet skapade 
inte bara en nära relation mellan råvaran och 
människan – det värmde våra hus, skapade 
arbeten och formade hela samhällen – utan lade 
också grunden till den industriella revolutionen, 
nya politiska system, konflikter och allianser. 
Energipolitiken var född.

Europas moderna historia är inte tänkbar utan 
relationen till kolet. Dagens EU hade inte funnits 
utan den Europeiska kol- och stålgemenskapen 
från 1952, då freden skulle säkras genom att 
bygga samman Europas ekonomier via de 
viktiga råvarorna stål och kol. Kinas ekonomiska 
utveckling som världen bevittnat sedan 2000  -
talets början är också helt beroende av kolet.

ÄLSKADE KOL Trots att vi vet att en kolfri framtid är den 
vi bör sträva efter, tycks den kolbaserade 
ekonomin än idag ha en framtid. Detta är något 
som sker trots all den vetenskap och vetskap 
vi besitter om dess planetära konsekvenser när 
vi utvinner och för bränner kol för att generera 
billig energi. Under 2020 stod Kina för 56% av 
världens kolproduktion medan USA stod för 
6% och EU för 4%.

Kol lossas i Västervik på 1930-talet.
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FRÅN STOLTHET 
TILL KLIMATSKAM

SYMBIOSIS / HINTERLAND / FRÅN STOLTHET TILL KLIMATSKAM

2016 sålde svenska vattenfall sina tyska brun-
kolsfält i Lausitz till den tjeckiska energikoncernen 
EPH. Den industri som sedan 1860 varit bygdens 
stolthet kunde inte längre undkomma de politiska 
debatterna om ansvaret för klimatkrisen och de 
enorma sår som breder ut sig i landskapen som 
konsekvens av jakten efter brunkol. 

Konflikten kring brunkolsfälten handlar inte bara 
om energi produktion och koldioxidutsläpp utan 
också om hur människor och samhällen påverkas 
av en industri, om vardagsliv, arbeten och social 
gemenskap. Sedan den första gruvan öppnade på 
1860-talet har 136 byar försvunnit på grund av 
brunkolsfältens utbredning i landskapet.

Det är nu bestämt att Tyskland ska vara fritt från 
fossilbaserad energi år 2038. Kolet, som idag står 
för 35 % av landets totala energiproduktion, be-
höver fasas ut och ersättas med förnybar energi. 
EU:s största ekonomi står därmed inför stora 
struktur ella utmaningar. Det är här som de nya 
energilandskapen träder fram i Lausitz, inte sällan 
i sällskap av de avvecklade brunkolsfälten.

Vykort från Lausitz, med 
tillåtelse av Matthias 
Gleisner.
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DE NYA ENERGILANDSKAPEN

DEN TEKNISKA FRÄLSNINGEN 
ÅTERUPPSTÅR

förnybar energi är en central del av 
den omställning som samhället måste 
genomgå för att motverka klimatkrisen. 
Men den förnybara energin innebär 
också att energiproduktionen kommer 
att vara mer lokal och därför mer synlig i 
vår vardag.

I takt med att energiomställningen och 
energikonsumtionen accelererar, så 
kommer många landskap att bli viktiga 
för att säkra vår energiförsörjning. 

Förändringen innebär inte bara att 
vi får tillgång till mer fossilfri energi 
utan också nya friktionsytor. Vem har 
tolkningsföreträde och bestämmanderätt 
i frågan om vad ett landskap är till för? 
Platser kommer att genomgå rumsliga, 
visuella och ekologiska förändringar. 
Hur balanseras detta med landskapets 
naturvärden, kulturvärden och före-
ställningar om den vackra orörda 
naturen?

Tre olika energikällor 
bredvid varandra i 
Lausitz: Solparker, 
vindkraftparker och 
brunkolsfält. 

Vindkraftverk/wind turbine

Solpark/solar farm

59 - 1000 

1000 - 8000 

8000 - 10000 

10000 - 20000 

20000 - 100000 

100000 - 112137 

Brunkolsgruva/active lignite mine

Lausitz/Lusatia

Vindkraftverk/wind turbine

Solpark/solar farm

59 - 1000 

1000 - 8000 

8000 - 10000 

10000 - 20000 

20000 - 100000 

100000 - 112137 

Brunkolsgruva/active lignite mine

Lausitz/Lusatia

Vindkraftverk/wind turbine

Solpark/solar farm

59 - 1000 

1000 - 8000 

8000 - 10000 

10000 - 20000 

20000 - 100000 

100000 - 112137 

Brunkolsgruva/active lignite mine

Lausitz/Lusatia

Vindkraftverk

Solpark

Brunkolsgruva

SYMBIOSIS / HINTERLAND / DE NYA 
ENERGILANDSKAPEN

2,7%

av landytan tas upp 
av solpaneler.

tas i anspråk av aktiva kolgruvor. 
Under jord är gruvorna många 
gånger större än landarealerna 
de tar upp.

utgörs av vindkraftverk. Enligt tysk 
lag behövs ett säkerhetsavstånd på en 
kilometer från bebodda områden och med 
detta inräknat tar vindkraften istället upp 
7,6% av landytan.

7% AV LANDYTAN I LAUSITz ANVÄNDS 
FÖR ENERGIPRODUKTION:

3,1%

0,9%

9



SYMBIOSIS / HINTERLAND / ENERGIOMSTÄLLNINGEN 
HANDLAR OCKSÅ OM PLATSEN

hur mycket energiomställning får plats i ett 
landskap? Detta är en fråga som är ytterst 
beroende av vår energikonsumtion idag och i 
framtiden. Om Stockholm skulle drivas av förnybar 
energi i form av vindkraftparker så skulle staden 
behöva omkring 100 öar motsvarande Djurgårdens 
storlek. Även om bilden är lite tillspetsad är det en 
trovärdig framtid för många platser i Sverige. 

Enligt Energimyndighetens senaste prognos 
kommer Sveriges elanvändning att vara uppåt 210 
terawattimmar (TWH) år 2045. Men siffrorna kan 
variera då allt fler energikrävande företag i Sverige 
efterfrågar inte bara grön el utan också mer el. Bara 
LKAB räknar med att förbruka hela 55 TWH kring 
2050 för att kunna producera så kallat grönt stål. 
Denna siffra kan jämföras med Sveriges samlade 
kärnkraft som idag producerar cirka 55 TWH.

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2019

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

VATTENKRAFT
VINDKRAFT

KRAFTVÄRMEOLJA
KOL

SOLKRAFTSOLAR 

WIND

HYDRO

NUCLEAR 

COGENERATION 
(WASTE, BIOFUEL & NATURAL GAS)
OIL
COAL 

KÄRNKRAFT

Energiråvarorna som 
blir till el i Sverige.

Producerar 48 TWh

Producerar 49 TWh

Producerar 49 TWh

Producerar 18 TWh

Konsumerar 25 TWh

Konsumerar 73 TWh

Konsumerar 21 TWh

Konsumerar 8 TWh

ENERGIOMSTÄLLNINGEN 
HANDLAR OCKSÅ 

OM PLATSEN

SE4

SE3

SE2

SE1

+23 TWh

-24 TWh

+28 TWh

+10 TWh

Ett 
elområde är 

ett geografiskt om-
råde där olika aktörer kan 
handla energi utan hänsyn 
till begränsningar i över-

föringskapacitet. Idag är Sverige 
uppdelat i fyra elområden: 
SE1, SE2, SE3 och SE4, 

men gränserna ska 
omförhandlas i år.

är ett mått på energi 
som används för att ange 

elmängden.
På 1 TWh kör sveriges 
vanligaste elbilsmodell 
8130 varv till månen 

och tillbaka.

TWh
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den bekvämlighetsrevolution som tog fart med in-
dustrialismen har givit tillgång till geografier, kunskap 
och materiell standard som var otänkbar innan revo-
lutionen startade. Men den är byggd på användning av 
kol, olja och naturgas och har lett till stora utsläpp av 
växthusgaser i atmosfären. Effekterna av dessa märks 
allt tydligare i form av klimatförändringar och takten 
i förändringarna tilltar. Det är skrämmande och kan 
ge upphov till uppgivenhet. Men även om det är för 
sent att hindra stora klimatförändringar är det inte för 
sent att mildra dem – varje minskning av utsläppen av 
växthusgaser är viktig. Hur kan verkliga minskningar 
åstadkommas?

För femton år sedan skapades “EU ETS”. Under sina 
första drygt tio år var detta ett system med ganska 
liten praktisk betydelse. Men de senaste årens skärp-
ningar av systemet har plötsligt g jort det som många 
såg som en papperstiger till kanske världens viktigaste 
klimatpolitiska styrmedel. Kanske kan EU ETS vara 
en del av svaret på hur man skapar verkliga utsläpps-
minskningar. Men det skapar också nya frågor.

“EU ETS”, EUs utsläppshandelssystem är ett kraft-
fullt, men inte så välkänt, regelverk som kommer att 
driva nutidens industri- och el produktion bort från 
utsläpp av växthusgaser. Det inkluderar EU, Norge, 
Island och Liechtenstein och berör ungefär hälften av 
dessa länders  utsläpp. Den 14 juli 2021 la Europeiska 
Kommissionen fram ett förslag om  skärpningar och 
utvidgningar av systemet, och dessa stöts och blöts 
nu i andra  politiska organ. Utfallet av dessa förhand-
lingar kan bli bland det  viktigaste som händer vad 
gäller utsläpp av växthusgaser de närmaste åren.

Vissa ser säkert kommissionens förslag som alltför 
radikalt. Andra  tycker det är för svagt. De flesta har 
förmodligen ingen aning om inne hållet. Bland skep-
tiker till kraftfulla reformer brukar det framföras att 
 föreslagna förändringar är orealistiska – för att män-
niskor vill resa,  industri vill  producera och alla vill bli 
rikare. Men då bortser man från att om inte  utsläppen 
av växthusgaser upphör kommer effekterna av klimat-
förändringarna att slå sönder världsekonomin. Och då 
finns inte  alternativet att resa, producera och bli ri-
kare kvar. Eller för att uttrycka det lite mer  kärnfullt: 
Är det realistiskt att leva hållbart? Om inte, är det 
hållbart att leva realistiskt?

BEKVÄMLIGHETSREVOLUTION 
I FÖRÄNDRING

SYMBIOSIS / BEKVÄMLIGHETSREVOLUTION 
I FÖRÄNDRING
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ETT REGELVERK FÖR 
KOLDIOXIDAVVECKLING

“ett system som kombinerar extrem marknadslogik med 
totalitär socialism.” Så har en expert kallat EUs  handel med 
utsläppsrätter, EU ETS. Systemet väcker alltså känslor, och 
det skapar en symbios mellan verksamheter i de deltagande 
länderna.

Politikerna har satt ett tak (”cap”) för hur stora de  totala 
utsläppen inom EU ETS kan bli. Verksamheter som  omfattas 
av systemet måste lämna in en utsläppsrätt för  varje ton 
koldioxid de släpper ut. Varje år  utfärdas nya  utsläppsrätter, 
färre för varje år. Utsläppsrätterna kan köpas och säljas 
(“trade”). I teorin är systemet just så  enkelt. I praktiken är 
det ytterst få som behärskar detalj erna i systemet, och ingen 
kan med säkerhet överblicka effekterna av det. Resultatet av 
de omförhandlingar av systemet som pågår nu kommer att 
påverka el- och industriproduktionen för all framtid, och även 
de verksamheter som eventuellt läggs till systemet. De länder 
och aktiviteter som ingår i nuvarande EU ETS är  markerade 
på kartan här bredvid. De är sammankopplade i en  symbiotisk 
väv av utsläpp och utsläppsrätter. Gränsen mot omvärlden är 
skarp. 

Vad innebär det att regelverkets detaljer är så kompli cerade 
att ingen fullt ut kan förstå dess  konsekvenser? Vad är de 
demokratiska konsekvenserna av att så få  känner till, och ännu 
färre kan förstå, EUs klimatpolitik?

EMISSIONS
TRADING
SYSTEM

EU

SYMBIOSIS / BEKVÄMLIGHETSREVOLUTION 
I FÖRÄNDRING  / EU ETS

Förbränning av olika typer 
av  fossila bränslen för el
produktion och fjärr värme.

Framför allt omvandling av 
råolja till  bensin och andra 
oljeprodukter. Framför allt 
omvandling av råolja till 
 bensin och andra olje
produkter. 

Produktion av cement. 

Utvinning av järnmalm 
och produktion av stål. 

Flyget inom EU ETS är 
 inkluderat, men har ett 
delvis separat regel verk. 
Den så kallade “höghöjds
effekten” hanteras inte av 
 systemet.

Andra större industrian
läggningar inom EU ETS, 
bland annat  massa och 
pappersindustrier samt 
 kemikaliefabriker. 

LÄNDER OCH VERKSAMHETER 
SOM INGÅR I NUVARANDE EU ETS.

60% FÖRBRÄNNING

8% RAFFINADERIER

8% CEMENT

7% STÅL

4% FLYG

13% ÖVRIGT
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CAP

“the cap” innebär, enligt nuvarande regelverk, att det 
kommer att utfärdas utsläppsrätter motsvarande totalt 
ca 30 miljarder ton koldioxid innan utsläppen helt upp hör 
inom EU ETS. Fördelningen sker enligt ett  intrikat system 
av gratistilldelning och auktionsförfarande.  Under 2020 
var den totala utgivningen av utsläppsrätter 1,8 miljarder.

Utgivningen minskar varje år med knappt 50  miljoner ut-
släppsrätter, så att den blir noll 2058, enligt det nu varande 
regelverket. Årsskiftet 2023/2024 förväntas ca 2 miljarder 
outnyttjade utsläppsrätter annulleras genom en specifik 
mekanism. I bilden nedan markerar  lutningen till 2023 
annulleringarna och ytan på rektanglarna  antalet utsläpps-
rätter det året. EU-kommissionen la den 14 juli 2021 ett 
förslag om utvidgningar och  skärpningar av EU ETS. En 
intensiv kamp kring detta förslag är att vänta kommande år.

“VATTENSÄNGSEFFEKTEN”

I ett handelssystem som EU ETS kan ut
släppsminskande åtgärder från en aktör 
skapa  utrymme för högre utsläpp hos 
en annan, eftersom antalet utsläppsrät
ter är bestämt, och genom att det går 
att handla med utsläpps rätterna. Detta 
kallas ibland för vattensängs effekten 
eftersom varje tryck nedåt på en punkt 
i en vattensäng innebär en höjning av 
ytan på  andra ställen i sängen. Den 
totala vattenmängden i sängen för
blir oförändrad. Det  rådande system
et har en konstruktion som gör att 
 vattensängseffekten är försvagad fram 
till 2024, men det råder delade mening
ar om hur den slår sen. Hur påverkar 
förståelsen för vattensängs effekten 
synen på vilka åtgärder som är  lämpliga 
för att minska växthusgasutsläppen? 
Vad gör det med demokratin att ingen 
riktigt kan säga om en specifik utsläpps
minskning på en plats leder till en total 
utsläppsminskning? Att det krävs stora 
förändringar för att minska klimatpåver
kan är nästan alla överens om, men går 
det att få acceptans och engagemang 
för åtgärder som har så pass abstrakta 
effekter som ett  handelssystem?

CAP & TRADE
BEKVÄMLIGHET MED BEGRÄNSNINGAR

SYMBIOSIS / BEKVÄMLIGHETSREVOLUTION 
I FÖRÄNDRING / CAP & TRADE
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TRADE

regelverket kring eu ets är beslutat inom ramen för 
det politiska systemet. Det sätter ett tak för hur  många 
 ytterligare ton koldioxid som får släppas ut, och skapar en 
marknad där aktörer kan handla med rätterna. 

I maj 2021 frågade vi riksdagspartierna vad priset på 
utsläppsrätter spelar för roll. Alla de sex partier som 
 svarade  menade att ett högt pris skapar incitament för 
 omställningen av industri- och energisystemet. 

Priset påverkar egentligen inte hur stora utsläppen blir, 
eftersom antalet utsläppsrätter redan är beslutat. Högre 
priser kan stimulera omställning, men de är samtidigt 
en indikation på att omställningen går trögt. Låga priser 
 tyder istället på lägre efterfrågan på utsläppsrätter, och 
på att marknaden inte ser det som så svårt att klara sig 
med det beslutade utsläppsutrymmet.
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SYMBIOSIS / BEKVÄMLIGHETSREVOLUTION 
I FÖRÄNDRING / CAP & TRADE

Grafen visar utvecklingen av priset på 
utsläppsrätter från 2011 och framåt. Hur 
påverkar priset utsläppen av växthusgaser?

“Med det nya regelverket säkerställs att om 
länder gör mer än planerat kan inte andra 
länder göra mindre, det är avgörande för en 
snabb omställning.” / Rickard Nordin, klimat 
och energipolitisk talesperson, center
partiet.

“Bara den som tror att EUregelverk har 
 samma juridiska tyngd som fysikens lagar kan 
ursäkta sina utsläpp genom att gömma sig 
bakom EU ETS.” / Daniel Westlén, liberalerna. 

“Andelen vatten i sängen avgör hur mycket 
som ska skvalpa  omkring, det är därför ett 
högre pris på utsläppsrätterna och färre fria 
utsläppsrätter är bra. Problemet är annars att 
EU inte är den enda sängen, och inte heller 
den största.” / Johan Ingerö, policyansvarig, 
kristdemokraternas partiledarstab.

“Många industrier och slappa nationer an
vänder utsläppshandels systemet som ursäkt 
för att inte göra tillräckligt för att minska ut
släppen. Enskilda länder kan alltid gå före och 
reglera bort klimatskadlig verksamhet.”
/ Jens Holm, vänsterpartiet.

”Den är egentligen inget problem så länge 
 utsläppsminskningarna sker tillräckligt snabbt. 
Det viktigaste är att skärpa ETS mer och mer 
för varje år och därmed skapa tryck på om
ställningen i hela unionen.” / Lorentz Tovatt, 
klimatpolitisk talesperson, miljöpartiet.

“Det är inte bra när utsläppsutrymme frigörs 
i andra länder.“ / Hanna Westerén, klimat
politisk talesperson, socialdemokraterna.

* Denna fråga ställdes till alla Sveriges riksdagspartier i 
maj 2021. Sex av dem svarade på frågan.

Regelverket bestäms av politiker, och deras 
syn på systemets funktion, till  exempel vat-
tensängseffektens  existens, är intressant nu 
när systemet är  under omförhandling. I maj 
2021 frågade vi därför representanter för alla 
riksdags partier: “Vad är din syn på vatten-
sängs effekten?” och detta är de svar vi fick:
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kol kan sägas läcka ur systemet om mer stål 
 importeras till följd av att EU ETS driver upp priserna 
på inhemskt stål. Genom de produkter som import-
eras borras hål i EU ETS-områdets kupa, och utsläpp 
som inte skulle skett sker istället i någon annan del 
av världen. Stål är förmodligen den handelsvara som 
främst kopplas till diskussionen om kolläckage, eft-
ersom den globala handeln med stål är omfattande. 
Riskerar kolläckaget att underminera syftet med EU 
ETS? Hur kan det förhindras? Blir vår konsumtion 
mer eller mindre global av EU ETS? Vilka nya risker 
uppstår med EU-kommissionens nya förslag om att 
kräva en koppling mellan EU ETS och import till EU?

GÅR DET ATT SÄTTA EN 
GASTÄT KUPA ÖVER EU ETS?

EXPORT FRÅN EU:
23 839 667

ton stål

IMPORT TILL EU:
26 348 169
ton stål

KOLLÄCKAGE
SYMBIOSIS / BEKVÄMLIGHETSREVOLUTION 
I FÖRÄNDRING / KOLLÄCKAGE
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MEKANISTISKT TÄNKANDE
när modernismen gjorde sitt intåg började globala 
ekonomier karakteri seras av alltmer  industrialiserad 
och linjär design. Man betraktade städer på ett 
nytt sätt, som platser som skulle ”optimeras” för 
att fungera som maskiner. Städerna reflekterade 
samhällets dominerande värderingar och utforma-
des som en hyllning till effektivitet, hastighet och 
bekvämlighet. Allt drevs fram av ett överflöd av 
billiga kolväten, som kol till vår elektri citet och olja 
till våra bilar.

SYMBIOTISKT TÄNKANDE
Mekanistiska modeller tenderar att ha ett smalt 
perspektiv som leder till oavsiktliga negativa kon-
sekvenser som föroreningar,  klimatförändringar, 
giftigt avfall, utrotning av arter och så vidare. Som 
en reaktion mot de här bristerna ser vi ett allt tyd-
ligare skifte mot ekologiska världsåskådningar som 
menar att alla livssystem – inklusive människan – 
hänger ihop. Det har blivit uppenbart att helheten är 
mer komplicerad än summan av delarna.
 
När den ekologiska världsåskådningen appliceras på 
städer inkluderar den både cirkulära urbana system 
som tar hänsyn till integreringen av energi, vatten 
och avfallssystem, bland annat genom att ”återför-
vilda” hårdytorna i de urbana landskapen.

ATT GÖRA STADEN MINDRE TAM
I ett historiskt perspektiv har staden ansetts vara 
separerad från naturen – en plats människan brutit 
ut från vildmarken. Urban utveckling tenderar att 
 tränga undan naturen. Under de senaste årtiondena 
har miljöingenjörer påvisat de ekonomiska för-
delarna med blå/grön infrastruktur som gör städer 
mindre sårbara för extremväder. Biofil design, som 
bygger på naturbaserade lösningar, är numera väl-
etablerad och  visar oss hur växtlighet kan kolonisera 
gator, tak och väggar i staden. Den här ökningen 
av växtlighet i stadsmiljö skapar städer med större 
biologisk mångfald som bjuder in naturen – även 
den ”vilda” och ”otämjda”. En ny och växande trend 
som fokuserar på biofil urbanism försöker återskapa 
naturliga system i staden. 
 
Många kunskapsfält – till exempel ekologin och 
datavetenskapen – intar nu ett  systemperspektiv, 
och det finns en ökande förståelse för att allt hänger 
ihop. Detta representerar ett skifte bort från 
 modernismens mekanistiska och segregerade tänke-
sätt. Ett skifte mot en integrerad och  symbiotisk 
världsåskådning med flera lager.

FRÅN MEKANISTISK 
TILL SYMBIOTISK

SYMBIOSIS / DEN REGENERATIVA STADEN
/ FRÅN MEKANISTISK TILL SYMBIOTISK
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DEN REGENERATIVA STADEN
städer är som alla andra levande system. De kon-
sumerar resurser,  bearbetar dem och producerar avfall. 
Metaforen om staden som organism kräver att vi 
 tänker på städer som komplexa ekosystem snarare än 
enkla maskiner. Det är bara genom att ta hänsyn till de 
sammankopplade delarna av systemet tillsammans – 
till exempel vattnets, koldioxidens och näringsämnenas 
naturliga kretslopp – som vi kan göra ett mänskligt 
samhälle hållbart, inklusive dess städer.
 
DEN URBANA UTMANINGEN
År 2050 kommer runt 75 % av mänskligheten att bo i 
städer. Städer står för ungefär 70 % av jordens kon-
sumtion, men täcker bara runt 3 % av landytan. De 
miljömässiga utmaningarna kommer fokusera mer 

och mer på städerna, eftersom det är där flest männi-
skor bor. Ju mindre en stad konsumerar och ju mindre 
föroreningar den producerar, desto mindre påverkan 
har den på sin omgivning.
 
Som ett svar på människans alltmer destruktiva inver-
kan på planetens naturliga kretslopp har det blivit allt 
viktigare att vara ”hållbar”. Hållbar utveckling beskrivs 
ofta som en utveckling som uppfyller våra behov idag 
utan att förstöra framtida generationers möjligheter 
att få sina behov tillgodosedda.
 
Men hållbar jämvikt är inte nog – i en alltmer ned-
bruten värld behöver vi hitta sätt att reparera befintliga 
skador. Vi behöver regenerativ utveckling – utveckling 
som reparerar planetens nedbrutna naturliga cykler 

sam tidigt som den upprätthåller en hög levnads-
standard för alla människor.  

EN NY SYN PÅ STADEN 
Människan har oavsiktligt utformat sina samhällen på 
ett sätt som har lett till ekologisk förstörelse på global 
skala. På sätt och vis kan man se de nuvarande mänsk-
liga civilisationerna, som är koncentrerade till  städerna, 
som parasiter – eftersom de exploaterar andra livssys-
tem. När vi har identifierat de destruktiva aspekterna av 
hur vi bygger våra samhällen kan vi förändra dem. Kan 
vi som människor, genom samarbete och förnyelse av 
våra städer, utvecklas till en symbiotisk och livgivande 
art på denna vackra, sköra planet vi kallar vårt hem?

STADEN SOM ORGANISM

SYMBIOSIS / DEN REGENERATIVA STADEN
/ STADEN SOM ORGANISM
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under 1960-talets rymdkapplöpning  refererade 
den amerikanske arkitekten och futuristen 
 Buckminster Fuller till vår hemplanet som 
 ”rymdskeppet jorden” – en ömtålig bubbla av liv 
som driver genom universum. Det är i princip ett 
slutet system där bara solenergi och någon enstaka 
meteor eller rymdfärja passerar igenom jordens 
atmosfär. 

LIVET PÅ MARS

Människor kan inte överleva utanför jorden. 
Astronauter kan överleva i sina rymddräkter, och 
forskare föreställer sig att vi kan ha kolonier på 
planeter som Mars genom att utforma komplic-
erade livsuppehållande system. En invånare på 
Mars behöver luft, vatten, mat och avfallshanter-
ing. Det här livs uppehållande systemet måste vara 
effektivt, balanserat och helst självförsörjande – ett 
stängt livssystem i miniformat, som en liten bit av 
jorden på Mars. 

LIVET PÅ JORDEN

Här på jorden är många av oss blinda för plan-
etens begräns ningar och skörhet. Vi har inte en 
astronauts perspektiv. För närvarande bor mer 
än hälften av världens befolkning i stora mänsk-
liga kolonier på jorden – städer! För att överleva 
i städer förlitar sig människor på enorma globala 
”hinterland” och naturområden som förser oss med 
resurser som mat och energi, och de får i sin tur 
ta emot vårt avfall och våra föroreningar. Tyvärr 
förstör vi systematiskt de komplexa livsuppehål-
lande systemen på jorden snabbare än de klarar av 
att återhämta sig. 

LÄRDOMAR FRÅN MARS

Är det möjligt att utforma våra hem och städer som 
slutna system – som en koloni på Mars fast här på 
jorden? Tänk om vi i stället fokuserade på att försö-
ka utforma effektiva, balans erade och självförsör-
jande städer som läker och återbildar biosfären? 
Kan digitala verktyg hjälpa oss att övervaka, hantera 
och minimera vår resursanvändning? Vår genera-
tions stora utmaning är att reparera en nedbruten 
miljö samtidigt som befolkningen växer!
 
Tänk om vi var lika omsorgsfulla här på på jorden 
som de mänskliga invånare på Mars skulle behöva 
vara för att kunna leva på en mindre  gästvänlig 
planet? På Mars kommer människor behöva 
övervaka, skydda, fylla på och reparera sina livs-
uppehållande system – kanske kan vi lära oss något 
av Mars?

RYMDSKEPPET JORDEN
SYMBIOSIS / DEN REGENERATIVA STADEN
/ RYMDSKEPPET JORDEN
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SYMBIOSIS / ARKITEKTUR, KONST 
OCH VETENSKAP

hur ser framtidens stadsbyggande ut? Konstnärer, 
arkitekter och forskare kan ge oss nya idéer och svar 
på frågan. Med avstamp i historiska exempel och de 
senaste landvinningarna inom aktuell forskning presen-
teras här olika projekt som diskuterar stadsbyggandet 
i förhållande till ekologi och hållbarhetsperspektiv. 
Genom konsten, arkitekturen och vetenskapen söker 
vi lösningar på enskilda problem men också storskaliga 
idéer som kan leda till systemskiften och alternativ.
 
Den här delen av utställningen innehåller visioner som 
lånar idéer från science fiction och som ibland tanger-
ar utopin. Men exemplen rör sig samtidigt bort från 
den utopi som drivit oss mot dystopin – det moderna 
projektet och dess konsekvenser. Det är en rörelse 
bort från de stora projekt som genomfördes i och 
med industrialiseringen. Bort från de stora program 
som gyn nat mänskligheten men som också förbrukat 
naturresurser i snabb takt och skapat 
segregation och klyftor. 

Är vägen mot den ekologiska kollapsen redan utstakad 
eller finns det alterna tiva vägar när städer byggs och 
planeras och när resurser, land och makt delas? Tiden 
stannar inte. Samhällen, stadsbyggande och kulturer är i 
ständig utveckling i vår resa på planeten Jorden, någon-
stans i ett oändligt universum.

ARKITEKTUR, KONST 
OCH VETENSKAP

LOVE ENQVIST: 
DIGGERS AND DREAMERS

i projektet diggers and dreamers har konstnären 
Love Enqvist dokumenterat olika mer eller mindre 
utopiska försök att skapa alterna tiva samhällen. 
De tillkom under slutet av 1960-talet och början av 
1970-talet och bygger alla på att en grupp männi-
skor samlats kring en stark vision om att skapa ett 
alternativt sätt att leva. Visionerna har manifester-
ats i arkitektur och stadsplanering där kultur och 
gemensamt ägande kopplats till gemensamma 
mål. Enqvists projekt skapar en bild av olika försök 
att hitta alternativa levnadssätt, men försöken 
stannar ofta i en liten skala. Det är utopier som till 
stor del skapats som reaktioner på det storskaliga 
moderna stadsbyggandet, som i sin tur innehåller 
lika  utopiska, och i det långa loppet, ogenom-
förbara idéer. Open City och Arcosanti är två av 
de platser som Love Enqvist besökt i projektet 
 Diggers and Dreamers. 

ARCOSANTI

På 1970-talet påbörjade arkitekten Paolo Soleri 
sitt livsprojekt – att  bygga staden Arcosanti, i 
Arizonaöknen i USA. Staden byggs efter  Soleris 
begrepp ”arcology” – en sammanslagning av 
orden arkitektur och ekologi. Den bärande idén är 
att utveckla en metod för byggande som sparar 
landyta, energi och tid. Den som lever i Arcosanti 
ska leva nära  naturen och enkelt kunna ta sig runt 
i staden och möta andra människor. Det bygger 
på att staden inte blir för stor och att den byggs 
enligt  vissa principer. Idag bor cirka 100 personer i 
Arcosanti, vilket är en bit från Soleris målsättning 
att staden skulle kunna samla 5 000 invånare.

OPEN CITY

På Stillahavskusten, 30 km norr om Valparaiso, 
Chile, möter man en samling hus som på håll 
skulle kunna misstas för ytterligare en semester-
ort. Synar man husen närmare ser man att de 
är något annat. Husen har annorlunda former. 
Det här är Open City som skapades i början av 
1970-talet av en grupp unga arkitekter ledda av 
Alberto Cruz och  poeten Godofredo Iommi. Här 
förenas arkitektur, konst, poesi och filosofi. Det 
finns ingen tydlig riktning eller plan för Open City. 
Staden utvecklas ständigt med hjälp av slump 
och lek men alltid utifrån en stark vilja att livet här 
ska ske i harmoni med naturen.

”Att närma sig Open City är att inse att staden 
inte är mer än en  semantisk struktur, den är i 
ständig rörelse, snarare än stillastående och 
auktoritär.” – alberto cruz, godofredo iommi
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THE ZONE:
THE GAME ZONE
 
the zone är en grupp bestående av 
medlemmar från flera olika  disciplin er 
som vill utveckla en helt ny tvärveten-
skaplig och reflekterande  inställ ning 
till konst, vetenskap och andra fält. 
 Gruppen består av konstnärerna 
 Bronwyn Lace och Marcus Neustet-
ter, curatorn Basak Senova och filo-
sof en och biologen Johannes Jaeger. 
Tillsammans håller de på att ut veckla 
ett praktiskt inriktat forskningspro-
gram som utforskar, ifråga sätter och 
flyttar gränserna för de traditionella 
process erna inom curatering, konst och 
vetenskap.

”Efter att ha accepterat en inbjudan 
att visa upp hur vi skapar världar på ett 
podium med måtten 60x40 cm ställdes 
vi inför en paradox: vi måste presentera 
ett fruset ögonblick av ett dynamiskt 
och utforskande utbyte med flera lager 
som ännu inte har antagit en specifik 
form på ett sätt som passar podiet. Det 
vi ställer ut måste därför leka med den 
symbio tiska natur som kännetecknar 
vår process – som överskrider, omstör-
tar och inverterar gränser.”

Det här verket utforskar ett öppet 
(oändligt) spel som är gjort i ett trans-
parent format med flera lager och 
avslöjar de inre arbetssätten och 
verktygen som ligger till grund för och 
vägleder gruppens  överläggningar. 
Spelets obalanserade delar, tärningens 
slumpmässighet och brädets ovänta-
de design understryker obalansen och 
inslagen av blint öde som antifragila 
symbiotiska system kämpar mot och 
internaliserar under evolutionens gång.

PABLO MIRANDA:
REGEX: [01]{20}

pablo miranda är arkitekturforskare 
och har under lång tid studerat hur 
artificiell intelligens (AI), program-
mering, elektronik och olika  former av 
sensorer kan användas för att  skapa 
rumsligheter, sammanhang och 
arkitektur. Regex: [01]{20} är en del i ett 
projekt där Pablo Miranda undersökt 
hur tidiga former av AI använts inom 
arkitekturen. Han har här skrivit ett 
program som följer enkla regler för 
att visualisera de olika formmässiga 
kombinationer som är möjliga inom 
en viss avgränsning och efter vissa 
givna förutsättningar.  Det tar cirka en 
månad för programmet att gå igenom 
alla möjliga kombinationer enligt de 
förutsättningar som satts upp i den här 
versionen. Det här är ett sätt att räkna 
fram arkitektur, snarare än att rita den.

JONAS RUNBERGER: 
THE INTERSTITIAL TOWERS

de interstitiala tornen är en arkitek-
tonisk spekulation och en spaning efter 
en ny typ av byggnader, gestaltade av 
arkitekten Jonas  Runberger, verksam 
som ansvarig för Dsearch på White 
arkitekter och konstnärlig professor i 
digital design vid Chalmers Arkitektur 
och Samhällsbyggnadsteknik i Göte-
borg. Tornen uppförs i mellanrummen 
i en stad och kan användas för boende, 
stadsodling och energiproduktion. Det 
är ett arkitektoniskt koncept som söker 
upp fysiska, sociala och mentala rum 
som befinner sig utanför normen och 
som kilar in sig i stadens och samhällets 
etablerade system. Det manifesterar sig 
inte enbart som futurist iska byggnader 
utan andas också ett skifte genom att 
annektera mellan rummen som finns 
i ägandet av resurser, mark, medbor-
garskap och kulturella och sociala 
normer. I detta kan en hållbar framtid 
skapas. Konceptet skapades som en 
del av forskningsprojektet Beyond 
 Efficiency, och stöds även av White 
arkitekter.

TIDSKRIFTEN ARKITEKTUR
ETT HUS FÖR ATT SE IN I FRAMTIDEN

hur skapar man en idé om framtidens 
städer och framtidens sätt att leva? 
Ett sätt att blicka framåt är att blicka 
bakåt och lära sig av  historien. Här finns 
källor att utgå från när vi drar tidslinjen 
framåt. Ett arkiv erbjuder en utgångs-
punkt när vi startar resan in i framtiden 
och tidskriften kan bli vår farkost. En 
”tidskrift” är bokstavligen en skrift som 
leder tanken genom tiden. Tidskriften 
är en dokumentation av tid och rum, i 
text och bilder. 

Tidskriften Arkitektur har en 120 år lång 
historia och spänner därmed över stora 
delar av det tidsspann då det moder-
na svenska samhället  byggdes. Med 
sitt eget arkiv och sin egen historia 
som utgångspunkt tar sig tidskriften 
an uppgiften att skapa en modell som 
expanderar från vår samtid in i fram-
tidens arkitektur. Resultatet är Ett hus 
för att se in i framtiden. Mänsklighetens 
önskan att se in i  framtiden motsvaras 
inte av vår förmåga, men det finns en 
förmodad utveckling att följa någon-
stans mellan det möjliga och det 
önskvärda.

SYMBIOSIS / ARKITEKTUR, KONST 
OCH VETENSKAP
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SYMBIOSIS / BIOMIMIK

vad innebär det att skapa tillsammans med flera olika 
arter och hur kan naturen inspirera oss i våra design-
processer till att åstadkomma hållbara lösningar?
 
Med fokus på dessa frågor har fem grupper arbetat 
med utmaningen att utveckla modeller för samboende 
mellan olika arter, genom att  använda designperspektiv 
som både är inspirerat av och skapade för bin, dagg-
maskar, duvor, slemsvampar och sjöhästar.
 
Projekten visar på komplexiteten bakom natur-
inspirerade designmetoder och förklarar varför dessa 
är nödvändiga för att man ska  kunna komma fram till 
ekologiska lösningar inom industridesign.  Projekten och 
reflektionerna kring dem grundar sig på ett ekologiskt 
designtänk där fokus på flera olika arter ligger till grund 
för upp draget som ger en bild av hur design kan skapa 
förutsättningar som främjar liv.
 
Naturen med sina 3,8 miljarder år av utveckling och 
forskning  rymmer många av de svar vi behöver för att 
ta itu med dagslägets  utmaningar. Att ha naturen som 
mentor, modell och mätinstrument för att lösa våra 
designutmaningar kallas biomimik. Detta projekt går 
dock steget längre och utforskar en design som inte 
bara är för  människan, utan där varje art utgör kärnan 
till designprocessen och där vi  människor enbart räknas 
som medhjälpare till att främja liv.

BIOMIMIK

DUVOR
Nikola Despotovic, Philip Ståhlbrand, Wilma 
Wågelöf & Kristin Wästberg

BIODIVERSITY BLOCKS – FÖR BIOLOGISK 
MÅNGFALD I INNERSTADEN

Duvan är en naturlig del av vårt stads-
landskap. Där det finns människor, finns 
duvan. Människor har tagit med sig duvan 
till staden genom tamfåglar och nu har 
den förvildade tamfågeln blivit en invasiv 
art. Tack vare sina fantastiska egenskaper 
att överleva lever nu duvan i en monokul-
tur utan uppenbara  naturliga fiender i 
staden. Det här är ett designförslag som 
syftar till att öka balansen i vårt ekosystem 
i staden där vi gör plats för rovfåglar, duvor, 
småfåglar och människor. Tillsammans.

SJÖHÄSTAR
Alicia Ahlström, Gustav Sturk 
& Jukka Viitasara

WAVE BREAKER

“Det spelar roll vilka berättelser som 
 berättar berättelser, vilka koncept som 
tänker koncept” – donna haraway

Ekosystem, växter, människor och djur är 
sammanlänkade. Vi är alla en del av  sam ma 
system. Hur skulle en förskjutning från 
människocentrerad design till ett “mer än 
mänskligt” synsätt påverka världen? Hur 
vi talar om något formas av hur vi  tänker 
om det, och vise versa. I detta projekt har vi 
 designat för sjöhästen. Vilket ledde in oss på 
en resa från Australiens kust, till Themsen, 
tillbaka till korallreven utanför Filippinerna 
och in i mangroveskogarna i Sundarban 
i gräns trakten mellan Indien och Bang-
ladesh. En resa som kom att handla om 
skogs skövling, fiske och habitat för arter 
som älskar vatten.
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SYMBIOSIS / BIOMIMIK

BIN
Maria Bennani-Smires, Fanny Gulliksson,
Linn Hammarberg & Silva Zander

AIR BNBEE

Med denna designutmaning undersöker 
vi icke-mänsklig  design med bin, speciellt 
svartpälsbin, som våra intressenter. Vår 
lösning på denna utmaning är Air bnbee. 
Air bnbee  erbjuder mat, bostad och vatten 
för svartpälsbin och andra sandgrävande 
bin i staden. Vi vill öka medvetenheten 
samt inspirera politiker och besökare om 
vikten av biologisk mångfald och gemen-
samma utrymmen. Därför har Air bnbees 
högkvarter placerats på Riksplan utanför 
Riksdagshuset. Air bnbee erbjuder även 
en grön infrastruktur med vatten och 
 blommor i anslutning till  gatubelysning 
vilket gör det säkrare för bin att flyga in och 
ut ur staden.

SLEMSVAMPAR
Olivia Arwin, Felicia Larsson 
& Camilla Widén

BIO-NET, NÄRINGSNÄT FÖR JORDBRUK

BIO-NET är ett näringsnät inspirerat av 
slemsvampens  struktur, funktion och 
estetik. Nätet gör odling på  ekologiska 
gårdar  gynnsam för jorden och mång-
falden. Genom att till verka ett  system av 
biologiska material som kontinuerligt bidrar 
med  vatten och utsöndrar näring till jorden 
minskas risken för övergödning och ero-
sion samtidigt som användandet av  gödsel 
reduceras. På grund av dagens monokul-
turella jordbruk är våra jordar utarmade. 
Utarmningen leder till att grödorna har ett 
sämre näringsupptag samt ett svagt skydd 
mot parasitangrepp. Jorden är exponerad 
för erosion vilket gör att näring som sprids 
ut i form av gödsel sköljs bort vid regn. Idag 
står jordbruket för 25% av koldioxidutsläp-
pen. Det biologiska materialet i BIO-NET 
består av mycelium som tagits fram med 
ekologisk svamp. Mycelium -trådarna tillåter 
BIO-NET att växa fast i jorden,  bevara och 
distribuera fukt i jorden samt förhindra 
erosion och parasitangrepp på grödor. BIO-
NET innehåller även kalk som binder ihop 
jordpartiklar vilket också motverkar erosion. 
Kalket ser även till att balansera pH-värdet 
i jorden, vilket krävs för att grödorna ska 
kunna ta upp näring.

DAGGMASKAR
Ariana Drvota, Lovisa Ingman 
& Christoffer Isaksson

SEED GLOBES

Att ta en annan art i beaktande och sät-
ta deras behov först, att hitta vägar för 
att uppfylla vårt grundläggande behov 
av mat och att inte skada andra arter 
i processen. Dessa var våra mål när vi 
 designade för masken. Vi läste om mask-
arnas  fysiologi och  habitat, vi träffade 
dem på regniga trottoarer, vi målade så 
som de gräver och vi skulpterade deras 
sätt att röra sig. Vi  kommer aldrig fullt ut 
kunna förstå vad de vill ha från oss, men 
vi kan göra vårt bästa för att komma så 
nära som  möjligt. Vi  valde att  fokusera på 
jordbrukare då de lever nära sin jord. De 
är  beroende av jordens välmående, men 
många bönder  skadar den oavsiktligt. De 
plöjer,  använder tunga maskiner, konstgöd-
sel och  bekämpningsmedel, vilket leder 
till erosion, sämre  biologisk  mångfald och 
sämre motståndskraft mot klimatföränd-
ringar. Under  processens gång lärde vi oss 
att det som gynnar masken och jorden 
allra mest är att inte bearbeta jorden alls. Vi 
skapade då produkten och tjänsten Seed 
Globes. Seed Globes skyddar och ger näring 
till fröerna och läggs ovanpå jorden, ingen 
 bearbetning behövs.

Samarbetet har fötts ur en kurs i industri design med 
fokus på hållbar utveckling vid Konstfack i Stockholm. 
kursdesign: Anna Maria Orrù
kursledare: Anna Maria Orrù & Stina Wessman

22



SYMBIOSIS / VATTEN / DET EVIGA VATTNET

vatten binder oss samman över tid och rum. 
Vi dricker samma vatten som mammutarna en 
gång drack och som våra förfäder seglat på. 
Jordens vatten tar inte slut, det går runt och 
återförs i ett evigt kretslopp. Sedan urminnes 
tider har människan sökt sig till och byggt upp 
samhällen kring vattendrag.

I universum förekommer vatten nästan bara 
som is eller ånga, men vår planet har precis 
rätt storlek och gravitationskraft för att hålla 
kvar vattnet, och precis rätt temperatur och 
atmosfärstryck för att det ska vara flytande. 

ETT SYMBIOTISKT ELEMENT OCH EN 
FÖRUTSÄTTNING FÖR LIV

Vatten är en förutsättning för liv så som vi 
känner till det – för alla kolbaserade livs-
former. Vatten bidrar med nödvändigt väte 
för att växter ska kunna växa och producera 
syre. Det är ett väldigt bra lösningsmedel 
som  underlättar biokemiska processer. Det 
är därför rymdforskare letar efter planeter 
som liknar vår ute i universum. Där det finns 
vatten kan det finnas liv som liknar vårt.

Hur mycket vatten som finns idag på vår 
 planet vet vi inte säkert. Uppskattningsvis 
finns omkring 1,4 miljarder kubikkilometer 
vatten på Jorden. Det är en ofattbart stor 
volym. Och det kan finnas ännu mycket mer 
vatten djupt ner i planetens inre. Det mes-
ta (96,5%) av det vatten vi känner till finns 
i världshaven och vår planets yta är till 71% 
täckt av oceanerna. Man kan undra varför den 
ens kallas för ”Jorden”. 

Det finns fortfarande så mycket vi inte vet; 
om djuphaven, om polar isarna, om vattnet 
under jordytan. På samma sätt som rymden 
fascinerar  er bjuder vattnet här på jorden 
ständigt nya insikter och upptäckter, sam-
tidigt som det för de flesta av oss är något helt 
trivialt. Varje dag umgås vi med  vatten: i mor-
gonduschen och vid matbordet, i utsikten från 
pendeltåget, när vi spolar på toaletten, när vi 
badar i sjöar och hav. I Sverige tar vi vatten för 
givet – och ändå är vi så beroende av det.

Vatten är både det välkända och det okända. 
Ett mysterium – precis som livet. 

Hur mycket vatten som 
finns idag på vår planet 

vet vi inte säkert. 

DET EVIGA VATTNET

Bara 2,5% av det vatten vi 
känner till är sötvatten, och 
nästan allt sötvatten finns 
som grundvatten och i de 
svåråtkomliga glaciärerna. 
Bara 3 promille av sötvattnet 
finns i sjöar, vattendrag och 
våtmarker.
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vi överkonsumerar vatten och kastar alla 
 möjliga sorters avfall och gift i vattnet. Vatten är 
ett behändigt sätt att lösa upp och transportera 
bort smuts, avföring och gifter. När jordens be-
folkning ökar och konsumerar mer ökar föroren-
ingarna. Vi hittar flourerade flamskyddsmedel i 
vårt dricks vatten och mikroplaster i fisken vi äter. 
Östersjöns bottnar är fulla av gamla synder från 
avlopp och jordbruk. 

OJÄMLIK TILLGÅNG TILL VATTEN

På vår planet finns ofattbart mycket vatten – 
ändå verkar det inte räcka till. Över 800 mil-
joner människor saknar daglig tillgång till rent 
vatten. Naturen har fördelat vattnet ojämnt 
över klotet, men människan har också fördelat 
vattnet ojämnt inom sina samhällen och städer. 
I Nairobi, huvudstaden i det vattenfattiga Kenya, 
använder de rikaste hushållen lika mycket vatten 
som ett genomsnittligt svenskt hushåll (160 
liter per person och dag), eller mer. Samtidigt 
måste en miljon fattiga i samma stad klara sig 
på mycket mindre, ibland under 20 liter, och 
ofta av tveksam kvalitet. Infrastrukturen för 
vattenförsörjning exkluderar ofta i praktiken 
de mest sårbara. Ojämlik och osäker tillgång till 
vatten handlar till en del om den oberäkneliga 
naturen, med uteblivna regn, torka, skyfall och 
översvämning. Men mest handlar den om oss 
människor, vår ekonomi och teknik.

RUBBAD SYMBIOS

Människan ligger också bakom den pågående 
klimatförändringen. När atmosfären värms upp 
rubbas symbioser inom vattnets kretslopp. 
Nederbördsmönster förskjuts och växtzoner för-
flyttas. De naturliga variationerna blir större – vi 
får fler och kraftigare skyfall men även mer tor-
ka. De omfattande skogsbränderna och torkan i 
Sverige 2018 – då runt var tredje kommun hade 
vattenbrist – ger en besk försmak av framtiden. 
Världshälsoorganisationen WHO har varnat för 
att det förändrade klimatet kan tvinga 700 mil-
joner människor på flykt inom ett decennium. 

VI FÖLJER VATTNETS VÄG

Allt fler människor bor i städer. Eftersom vi 
är beroende av vatten som livsmedel och för 
infrastruktur har städer nästan alltid byggts vid 
floder, sjöar och hav. När vatten har förflyttat 
sig har städer flyttat efter. När havet drog sig 
undan på grund av landhöjningen förlorade de 
sina strategiska lägen. Invånarna byggde sonika 
upp nya städer längre ut i havsbandet,  medan 
”gammelstäderna” blev kvar i inlandet som 
relikter. Kommer vi få se en motsatt rörelse när 
polar isarna smälter och havsytan höjs med flera 
meter? I mitten av detta århundrade kommer 
runt 800 miljoner människor i kuststäder hotas 
av klimatkrisens höjda havsnivåer.

Vågar vi fortsätta bo 
nära vatten?

SYMBIOSIS / VATTEN / DET HOTANDE VATTNET

DET HOTANDE VATTNET

Över 800 miljoner 
människor saknar daglig 
tillgång till rent vatten.

24



ALLAS VATTEN

vatten bryr sig inte om de gränser vi människor 
sätter upp. Haven förenar väst med öst, nord med 
syd. Regnet som faller över Skandi navien skapas 
i vädersystem över Atlanten. Floder och grund-
vatten skär tvärs igenom nationsgränser. Mer än 
40% av världens befolkning lever längs floder som 
delas av två eller fler länder. Delade vattenresurs-
er kan leda till geopolitiska spänningar och skapa 
konflikt mellan grannländer. 

Vattenfrågor skär också rakt igenom sektoriella 
gränser av vår ekonomi. Det vattnar våra grödor, 
kyler våra maskiner, driver våra turbiner, håller 
oss och våra hem rena, ingår i industriprodukter, 
ger oss rekreation, ekosystemtjänster, glädje och 
sinnlighet. H2O binder ihop oss – men kan också 
slita isär. Vilken ”samhällssektor” har störst rätt till 
vattnet den dag det inte finns tillräckligt?

VATTNET HITTAR ALLTID SPRICKORNA

Den som kontrollerar vattnet har också makt. 
Men vattnet låter sig inte enkelt kontrolleras! Det 
respekterar inte gränser och hittar alltid sätt att 
sippra igenom barriärer. Stockholm Vatten och 
Avfall AB uppskattar att cirka 23% av det renade 
dricksvattnet läcker ut på vägen. 

Våra avloppssystem är byggda för att ta emot och 
rena det vatten som vi använt och förorenat. Men 
vattnet gäckar våra planer. Grundvatten infiltre-
rar och regnvatten hittar in via gatubrunnar och 
hustak. Vid kraftiga skyfall blir rören överfulla och 
orenat avloppsvatten svämmar in i våra källare 
eller ut i sjöar. Avloppssystemen är en underjordisk 
värld som ständigt koloniseras av smältvatten, 
mikrober, trädrötter, råttor och andra djur. Har 
naturen ingen respekt för teknologin? 

Bara 60% av avloppsvattnet som kommer till 
Sveriges största renings verk – Henriksdalsverket i 
Stockholm – är i själva verket avloppsvatten. Det 
finns mycket annat som inte egentligen ska vara 
där. Regnvatten, smältvatten och markvatten letar 
sig också in i systemet.

VATTEN ÄR DET GRÄNSLÖSAS ELEMENT

Den här utställningen, och specifikt den här 
avdelningen om vatten, har  kommit till genom 
samarbete över gränser: ingenjörer, historiker, 
samhällsvetare, konstnärer, curatorer. Kanske kan 
vi tillsammans hitta ett annat sätt att förhålla oss 
till vatten. Mer respektfullt och ödmjukt. Mer 
gränslöst? 

ETT ELEMENT UTAN GRÄNSER

SYMBIOSIS / VATTEN / ETT ELEMENT 
UTAN GRÄNSER

Har naturen 
ingen respekt för 

teknologin?

Vattensystemen ligger 
dolda under jorden.

Människan sätter gränser, 
men vattnet känner inga 
gränser. Vid Godahopps udden 
möts Atlanten och Indiska 
Oceanen.

 Vilken samhällssektor 
har störst rätt till 

vattnet den dag det inte 
finns tillräckligt?
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MODERNA VATTENIDEAL I STÄDER

ideal kring modernitet växte fram parallellt med 
den moderna vatten infrastrukturen i Europa under 
1800-talet. Industrialiseringen skapade nya behov 
av vatten. För nationalstaterna var detta viktiga 
symboliska initiativ som signalerade modernitet och 
progressiv utveckling och rationalitet kom att bli det 
övergripande idealet inom stadsplanering. Vatten är 
också tätt kopplat till hälsa. 1891 började Stockholm 
med skolbad för att även de som inte hade tillgång 
till vatten skulle kunna sköta sin hygien. En stad med 
många invånare som bodde tätt skapade utmaningar 
som behövde nya lösningar.  

Berättelser om vattnets roll i städer kan även väcka 
frågor om ideal för modernisering av samhället och 
hur ingenjörskonsten kan motverka naturens oreda, 
osnygghet och orenhet.

Dags att tänka om?

SYMBIOSIS / VATTEN / MODERNA 
VATTENIDEAL I STÄDER
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BERÄTTELSER OM ATT 
TÄMJA NATUREN

under årtusendenas utveckling av  människans 
civilisationer har vår komplexa relation till 
naturen uttryckts i legender och kollektiva 
berättel ser där vi bryter med gudarnas och 
naturens ordning för att bemästra världen. Men 
i myterna straffar det sig. Naturen slår tillbaka. 
Många religioner har de här berättelserna. Eva 
och Adam åt av paradisets förbjudna kunskapens 
frukt och förvisades; Buddha insåg att vi måste 
frigöra oss från behovet av materiellt välstånd 
för att finna frid och uppgå i Nirvana.

I den grekiska mytologin hittar vi berättelsen om 
titanen Prometheus som trotsade guden Zeus 
genom att ge människorna tillgång till nya verk-
tyg och möjligheter till förbättrade livsbetingels-
er genom tekniska framsteg som kunde tämja 
naturen. Zeus bestraffade därför  Prometheus, 
som för evigt blev kedjad vid en klippa, där det 
enda besök han fick var en örn som varje dag 
landade på klippan och slet ut ett stycke av hans 
lever.

Historien om Prometheus kan användas för att 
diskutera människans relation till naturen och 
hur ingenjörskonsten kan vara en räddning men 
även skapa nya hot och medföra risker. 

Miljö föroreningar och accele rerande klimat-
förändringar hotar mänskligheten, en konse-
kvens av människans energibehov. Tillgång till 
rent vatten är en annan utmaning som väcker 
frågan om hur ingenjörskonsten bäst kan använ-
das för att gynna både människor och planeten. 
 
En annan etisk fråga är om människan har drivit 
teknikutvecklingen för långt (och nu kan komma 
att straffas) i sin iver att bemästra naturen? Har 
teknikutvecklingen skapat innovationer som gör 
att vi kan använda vatten på ett sätt som tänjer 
gränserna och nu leder till att vi över utnyttjar 
vattenresurser?  

Vad skulle dåtidens mytologiska varelser säga till 
oss nutida människor om vi träffade Prometheus 
eller Zeus idag? Är det så att naturen ger oss 
möjligheter men även kan ge bestraffningar? 
Vi har alltid varit sårbara och tekniken har varit 
ett sätt att hantera detta, men vi ser också hur 
naturen kan slå tillbaka. Hur skulle vattnets inre 
väsen beskriva ingenjörs konstens strävan efter 
optimering och systemlösningar för att bemästra 
och tämja vatten. Kan vi betrakta vatten som en 
resurs fri att utnyttja som vi vill?

SYMBIOSIS / VATTEN / BERÄTTELSER OM 
ATT TÄMJA NATUREN
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moderniteten har starkt påverkat våra idéer kring 
hur vi planerar våra städer och vår infrastruktur för 
att skapa universella och centralt planerade system. 
 Under hela den moderna perioden har det funnits en 
idé om att vi som samhällen har förmågan att kontrol-
lera naturen för mänskliga behov.

SKA VI DESIGNA NATUREN?

Kan nya visioner växa fram ur modernitetens sprickor 
som gör att vi ser på vår relation med våra städer ur 
en ny synvinkel? Den moderna perioden vidmakthöll 
att naturen måste designas, kontrolleras och konsum-
eras precis som vilken produkt som helst. Vi tror att 
naturen måste uppfylla våra mänskliga önskemål. Men 
överallt märks spänningarna bakom detta tankesätt, 
triggade av komplexa kriser som klimat förändringar, 
social ojämlikhet, vattenförorening, torka och pan-
demier som Covid-19.

MODERN ELLER MODEST?

Med tanke på hur ofta våra stora, moderna drömmar 
fallerar, behöver vi kanske mer modesta drömmar? 
I synnerhet när det gäller teknologins inflytande, rege-

ringars makt och vår förmåga att kontrollera naturen. 
Att vara modest innebär också att lägga märke till det 
faktum att vi aldrig varit riktigt moderna, att andra 
visioner alltid har ackompanjerat vår mänskliga exis-
tens på denna jord. Kanske har vi glömt vår modesta 
bakgrund medan vi varit på jakt efter framgång?

Att tänka på ett mer modest sätt om vår värld kan 
driva oss bort från begränsade tillvägagångssätt och 
göra det möjligt för oss att skapa många olika lösningar 
snarare än att implementera en och samma modell. 
Kan vi skapa rum för inlärning och experiment, där vi 
testar att göra saker annorlunda samtidigt som vi är 
medvetna om att det är okej att vissa experiment kan 
misslyckas? Detta skulle kunna innebära att naturen 
ges en ny röst. Vatten är inte bara ”dricksvatten”, 
en vara, utan vattnet lever också och har kanske en 
själ? Som människor kan vi utvecklas tillsammans med 
vatten, spirituellt, kulturellt och ekologiskt. Kan vi ge 
plats åt en ny sorts modest vetenskap som ger upphov 
till lokala lösningar baserade på våra olika förmågor 
och drömmar? Är det möjligt att tänka decentra-
li  serat snarare än centraliserat när vi planerar vår 
 infrastruktur? 

MODERN ELLER MODEST?

SYMBIOSIS / VATTEN / MODERN 
ELLER MODEST?
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DAGS ATT TÄNKA OM?
Exempel på några modesta 
småskaliga lösningar:

SYMBIOSIS / VATTEN / MODERN 
ELLER MODEST?

kths forskningsprojekt NATURE under
söker förhållanden mellan natur och 
samhälle genom stadsinfrastruktur med 
fokus på vatten. Begrepp som överflöd, 
beroende, kontroll, natur, läckage, symbios/
parasit, sönderfall och teknosfär används 
som avstamp för ny kunskap kring vatten
försörjning och de system vi människor 
bygger in oss i.  Historiskt har det moderna 
infrastrukturidealet dominerat ingenjörers 
och planerares fantasi. Som en konsekvens 
har städers vatten och sanitetsnätverk 
bestående av rör, pumpar och  reservoarer, 
till stor del byggts på samma sätt över hela 
världen. I städer världen över upplever man 
nu utmaningar som kräver nya sätt att 
föreställa sig framtida stadsinfrastrukturer 
och vattenförsörjning. Projektet kombin
erar teoretisk insikt med empiriskt arbete 
i Guwahati (Indien), Stockholm (Sverige) 
och Kampala (Uganda). För Symbiosis 
utställningen har frågor om “vatten som 
ett symbiotiskt element” breddats och för
djupats, i ett kreativt sam arbete med Färg
fabriken och konstnären Åsa Cederqvist. 
Medverkande forskare är Katarina Larsen, 
David Nilsson och Timos Karpouzoglou.

HJULSTA VATTENPARK är an-
lagd för att öka trivseln i området 

och har även en utjämnande 
effekt på Bällstaåns flöde. Här 
får vattnet flöda över när det 

behövs. Det skapar en bra plats 
med grönska och vattenspeglar 

för fågel- och djurliv och för 
människorna.

STOCKHOLMS
BRYGGERI GÖR 

AVLOPPSVATTEN 
TILL ÖL 

Svårigheten med att 
få denna metod att 
komma till använd-
ning är inte teknisk 

utan i första hand 
emotionell. Genom att 

rena vattnet lokalt på plats 
istället för att pumpa det igenom 

gigantiska vattenledningssystem sparas energi. 
Det återvunna vattnet är lika bra och säkert 

som vanligt kranvatten, men många kan vara 
skeptiska till renat avloppsvatten. 

Foto: IVL Svenska miljöinstitutet.

TOALETTERNA SPOLAS MED 
REGNVATTEN
I det nya kontorshuset Celsius 
i Uppsala återanvänds regn-
vattnet från taket till spolning 
av toaletterna.

AKVAPONISK FISK
ODLING I SOLBERGA
Akvaponik, eller krets-
loppsodling, är ett hållbart 
matproduktionssystem där 
fiskodling kombi neras med 

växtodling – inklusive grön-
saker – i samma slutna system. 

I källaren i ett hyres hus i Solberga 
odlar de boende både sin egen fisk 

och grönsaker – en kretslopps odling 
som ger extremt närodlad mat.
Foto: IVL Svenska miljöinstitutet.
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